
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
 หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารท่ีว่างของเทศบาล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืน  
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล 

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

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ 
ข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะดําเนินการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน                 
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙๘ (๖) แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังน้ี 

 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(๑)  รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
๑.๒  สายงานนักบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
       (๑)  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 (๒)  หัวหน้าฝา่ยปกครอง ระดับ ๗  (นักบรหิารงานทั่วไป ๗)   
 (๓)  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
๑.๓  สายงานนักบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย 
 (๑)  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานคลัง  ระดับ ๗  (นักบริหารงานคลัง ๗) 
 (๒)  หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้  ระดับ ๖  (นักบริหารงานคลัง ๖) 
๑.๔  สายงานนักบริหารงานช่าง  ประกอบด้วย 

                             (๑)  หัวหน้าฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ ๗ (นักบรหิารงานช่าง ๗) 
  ๑.๕  สายงานนักบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย 
   (๑)  หัวหน้าฝา่ยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๖ (นักบริหารการศึกษา ๖)    

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการ     

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  เป็นไปตาม
เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 
 

 
/๔.การรับสมัคร..... 

 



-๒- 
 

๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   
๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกฯจะต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่   ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล  ถนนเสริม
สวาสด์ิ  ตําบลเมืองพล  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โทร. ๐-๔๓๔๑-๔๐๙๑  ต่อ  ๒๐๘  โดยผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศน้ี  

๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกย่ืนใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ได้
สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน  

 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อม

ด้วยหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสาร 
ทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด                
๑ น้ิว จํานวน  ๒  รูป ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน 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 ให้ใช้สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรือ
อนุปริญญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย                 
มาด้วย 

๕.๕ หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งต้ังและให้          
พ้นจากตําแหน่ง) อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
ของเทศบาล ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๖  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข  ๕                
ท้ายประกาศ 

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

 
 
 

/สําหรับ... 
 



-๓- 
 
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น              

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด                
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  

 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 

 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือก 
๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข

ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)วัน เวลา และสถานท่ีดําเนิน 
การคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขต
จังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ และประกาศรายช่ือเพ่ิมเติมในวันที่                
๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

๗.๒  กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับ
ราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนใน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเองโดย
ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วง
คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) โดยย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดเทศบาล ระหว่าง
วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่
ประสงค์จะให้เพ่ิมรายช่ือหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด  

 

ทั้งน้ี หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้น้ันเข้ารับการคัดเลือกหรือ
พิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  

ทักษะ   ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติ
การรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก  การจัดทําและ
นําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จ
อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 

ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ            
อ่ืน ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐ คะแนน แยกเป็น 
 ๑.๑)  การจัดทําเอกสารวิสัยทัศน์   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 ๑.๒)  การแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก จํานวน  ๑๐  คะแนน 
๒) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน  แยกเป็น 
 ๒.๑)  การจัดทําเอกสารผลงาน   จํานวน  ๕  คะแนน 
 ๒.๒)  การนําเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการคัดเลือก จํานวน  ๕  คะแนน 
 

/๓) การประเมิน...... 



-๔- 
 

๓) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติม
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) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลกัษณอ่ื์น ๆ  

จํานวน  ๑๐  คะแนน 
ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
     ๑)  เงินเดือน                   จํานวน  ๒๐  คะแนน 

       ๒)  วุฒิการศึกษา                 จํานวน  ๒๐  คะแนน 
       ๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน  

    จํานวน  ๒๐  คะแนน 
                          ๔)  อายุราชการ                             จํานวน  ๒๐  คะแนน 
                          ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ปี              จํานวน  ๑๐  คะแนน 
                          ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี                   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
 

๙.  การประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคดัเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง     

ในวันที่   ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบก่อน
วันคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๕ วันทําการ ดังน้ี 

 

๑๐.  หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๑๑.  การขึน้บัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผ้่านการคัดเลอืก 
๑๑.๑  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก

ตามที่กําหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์  วิสัยทัศน์  ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  และคะแนน
ประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนตํ่าสุด  และ
พิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคล
ปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังน้ี 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

      (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 

      (ค) ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 

 
 

/(ง) ถ้าเงินเดือน....... 



-๕- 
 

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

      (ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผูใ้ดมีอายุ
มากกว่า   

๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทํา
บัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือ
ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ  

๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดย
เทศบาลอ่ืนจะขอใช้บัญชีคัดเลือกน้ีไม่ได้ 

๑๑.๔  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลอืกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

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

๑๒. การแต่งต้ัง 
ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อในรอบปีที่แล้วจนถึง

วันแต่งต้ังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวน และ
ได้รับความเห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะ
ดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
     ประยุทธ  ชาญนุวงศ์ 
 

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

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๐ - ๐๑๐๑ - ๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซึ่งมหีน้าที่ความรบัผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพ
ของงานสูงมาก  ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่  ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบเท่าไดร้ะดับเดียวกัน รับผิดชอบ
การบริหารงานเทศบาล โดย  ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ทําหน้าทีท่ี่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาส่ังการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ซึง่เป็นอํานาจหน้าทีข่องเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งาน
การเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรกัษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทํารายงานและบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถติิ เป็นต้น  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ คําส่ัง หนังสือส่ังการกําหนด เชน่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัว-
ประชาชน เป็นนายทะเบียนทอ้งถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีป่ระเมินภาษีโรงเรอืน ตาม 
พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
ตอบปัญหาช้ีแจงต่าง ๆ เกีย่วกบังานในหน้าที่ เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการที่สังกดัและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ชว่ยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ 
๔. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๕. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบตัิงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๙. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๑๐. มีความรู้ทางคอมพิวเตอรใ์นการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
  ๑๒. มีความเชี่ยวชาญงานในหนา้ที ่

 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

****************** 
ชื่อตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบรหิารงานทั่วไป ๘) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๓  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ    ความยาก    และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
หรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน 
เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร   งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ  แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

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

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

สังคมของประเทศ 
  ๑๑. มีความเชี่ยวชาญงานในหนา้ที ่
 
 
 
 
 



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

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๕ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหนา้หน่วยงานที่มหีน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของ
งานสูงมาก  เทยีบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทัว่ไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน 
เช่น  งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวชิาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

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

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

สังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

****************** 
ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั  (นักบริหารงานการคลัง ๗) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหนา้หน่วยงานที่มหีน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของ
งานสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง  โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้าน   และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชํานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้ 
รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน
และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการ
เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน 
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลัง
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
การประมาณรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุม
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็น
กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้
คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๕. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
๘. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจดัทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

  ๙. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ 



 
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   04-0102-007 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  
และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหนา้หน่วยงาน ซึง่เป็นตําแหน่งที่มหีน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบเทา่ได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ
ปกครองผู้อยูใ่ตบ้ังคับบญัชาจาํนวนมากพอสมควร และปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบรหิาร
ทั่วไปทีย่ากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติ
การ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจดัระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัตงิานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กาํกับ
ควบคุมการเตรยีมเรื่องและเตรยีมการสําหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทํารายงานการประชุม
และรายงานอื่น ๆ การทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการ
ปฏิบัติตามคําส่ังหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ้าปรึกษาแนะนํา ปรับปรงุแกไ้ข ติดตามประเมินผล และ
แก้ปัญหาขอ้ขัดข้องในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ชว่ยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที ่
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
3.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกดั 

  ๔.  มีความสามารถในการจัดทาํแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบตัิงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 

5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6.  มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
7.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
9.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอรใ์นการจัดทําแผ่นตารางทําการ (spreadsheet 
 

 
 
 
 
 



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

ชื่อตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง   ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความ
ยาก  และคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังของเทศบาล และ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชํานาญการและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน
และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการ
เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน 
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลัง
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
การประมาณรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุม
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็น
กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้
คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ชว่ยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที ่
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  และคุณภาพของ
งานสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานช่าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผู้อยูใ่ตบ้ังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัตงิานเกีย่วกับบริหารงานออกแบบและก่อสร้างในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ความรู้ความสามารถและความชํานาญในระดบัเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสํารวจวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุม
การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทํา
สัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบ
และก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับ
อนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อ
ระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ 
ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา  งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธี
ท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกัน
อัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสํานักงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานชา่งอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที ่
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกดั 
๔.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ

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

  ๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 
 



ตําแหน่ง หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูค้วามสามารถทีต้่องการ 
***************** 

ช่ือตําแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายสง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ๖) 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐8-0108-003 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานในกอง/สํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนงานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรบผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวมรวมสถิติข้อมูลทาง
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
ของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและ
ประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. ปฏิบัติ งานเก่ียวกับการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้งการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินกานทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ การ
จัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําปี เป็นต้น 
  ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตรากําลังและ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ 
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษา
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
             ๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  ๔. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร 
  ๕. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร 
  ๗. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร 
  ๘. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๙. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  ๑๐. มีคุณธรรมสําหรับผู้บริหาร 
  ๑๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
  ๑๒. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๑๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๑๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
 



 เอกสารหมายเลข ๒ 
บัญชีรายชื่อตําแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 ลงวันที่   ๗    มกราคม   ๒๕๕๘ 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

๑.  ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) หรอื
เป็นข้าราชการประเภทอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารง
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานเทศบาล ๘) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการตน้สังกัด และ     
ผู้จะขอใหร้ับโอนจะต้องมรีะดบัตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างรัฐศาสตร์ การปกครอง      
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย 
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท 

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 
 

 ๑.   ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ ๘  (นักบริหารงาน
ทั่วไป ๘) หรือผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นัก
บริหารงานทัว่ไป ๘) หรือผู้อํานวยการส่วน ระดับ ๘ (นักบรหิารงานทั่วไป 
๘)หรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึง่
ดํารงตําแหน่งทีม่ีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งหัวหนา้สํานัก
ปลัดเทศบาล ระดับ ๘  (นักบรหิารงานทั่วไป ๘) หรือผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘) หรือ ผู้อํานวยการ
ส่วน ระดับ ๘ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้
รับโอนจะต้องมรีะดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการ
วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๗) 

๑.   ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบริหารงานทัว่ไป ๗) หรือเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารง
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับ ๗ (นัก
บริหารงานทัว่ไป ๗) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะ
ขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการ
วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไมต่่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ ๗ 
(นักบริหารงานการคลัง  ๗ ) 

๑.  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรอืเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารง
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗          
(นักบริหารงานการคลัง ๗) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด 
และผู้จะขอให้รบัโอนจะต้องมรีะดับตําแหน่งไมต่่ํากว่าระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบัญชี  การเงิน 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
ต้องมกีารศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต)  
๓.  ได้รับเงินเดอืนไม่ต่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) 

๑.  ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดบั ๖ หรือเป็นขา้ราชการ
ประเภทอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งที่มี
ลักษณะงานเทยีบเคียงไดก้ับตาํแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ ๖ โดยมี
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับ
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบัญชี  การเงิน 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
ต้องมกีารศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) 
๓.  เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

๑.   ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ หรือเป็นข้าราชการ
ประเภทอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งที่มี
ลักษณะงานเทยีบเคียงไดก้ับตาํแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ โดยมี
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมรีะดับ
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง และสําหรับผู้ได้รับปรญิญาโทหรือเทยีบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการ
วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร ์
๓.  เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐ บาท 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ  ๗ 
(นักบริหารงานช่าง  ๗ ) 

ดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย ระดับ ๗ (นักบรหิารงานช่าง  ๗) หรือเป็น
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นซึง่ดํารง
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗         
(นักบริหารงานช่าง  ๗) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกดั และ     
ผู้จะขอใหร้ับโอนจะต้องมรีะดบัตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗ 
๒.  ได้รับปริญญาตร ีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม
ชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  
ไฟฟ้า เครื่องกล การจดัการงานก่อสร้าง 
๓.  ได้รับเงินเดอืนไม่ต่ํากว่าขั้น  ๑๖,๑๙๐ บาท 

 



 
 

ตําแหน่ง คุณสมบัติ 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ๖ 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

๑.  ดํารงตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ หรือเป็นข้าราชการประเภท
อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึง่ดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เทียบเคียงไดก้บัตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ โดยมีหนังสือรับรอง
จากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอใหร้ับโอนจะต้องมรีะดบัตําแหน่งไม่ต่ํา
กว่าระดับ ๖ 
๒.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการศึกษา 
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) 
เป็นโรคเหล่าน้ี

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/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
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............................................................................
ขอรับรองว่า (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 และอนุญาตให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
ของเทศบาล..................................................... ในตําแหน่ง........................................................................ได้  

 
 

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

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้แนบสําเนาคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าทีท่ี่เทยีบเคียงไดก้ับตําแหน่งบรหิารมาด้วย 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 
การสมัครคัดเลือกเพือ่รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานสว่นท้องถิ่นอื่น  

หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
............................... 

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  8  สิงหาคม  2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในสาย
งานปจัจุบัน (นับตัง้แต่วันเริ่มตาํแหน่งใน
สายงานผู้บริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่……………ถึงวันท่ี  8  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 ๒๕๕๓ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........…….ข้ัน 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม........…….ข้ัน 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม.........……ข้ัน 
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๖. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม........……ข้ัน 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๘. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ………..บาท ได้รบัพิจารณารวม...........….ข้ัน 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ………..บาท ไดร้ับพิจารณารวม........……ข้ัน 
๑๐. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗………..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 โดยมี
องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียน ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
     (๑) ให้นําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมทีจ่ะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัด 

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์น้ี ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวัง เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการจัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคดิ หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้อง
เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเช่ือถือ มีความ
สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
๒. รูปแบบการเขียนข้อความ 

การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ดังน้ี 

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

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 
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

 
 
 
 

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

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรง
กับความเป็นจริงทุกประการ 

 
 

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

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



 
เอกสารหมายเลข ๗ 

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

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละตําแหน่งตามข้อ ๙๘ 
(๓) แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปน้ี 
   เกณฑ์ในการคัดเลือก        

เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการ
รับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์
ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 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  ผู้เขา้รับการ
คัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะ
นําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน  ๒๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะ

แต่งต้ัง   รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมาย
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
ในสายงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้งความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
   ๓)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ
มาแล้ว  และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงาน
ส่วนราชการอ่ืนได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือ การคิดค้น
แนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดี 
   ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
   ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความ
เป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 



 
- ๒ - 

    

   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จาํนวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการ
สื่อสาร  การประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอ่ืน 

๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ การทํางานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 
   ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ๑๐ คะแนน   เช่น 
        ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มี
ความโปร่งใส   
        ๒)  ความอุตสาหะพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
        ๓)  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไข
และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความ คดิเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบรหิารงาน 
ความรับผิดชอบ 
        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  (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณาระดบั
ตําแหน่ง เชน่ นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เป็นต้น)  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


