
      
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อรบัโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน  
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งสายงานผูบ้รหิารทีว่่างของเทศบาล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล 

----------------------------------------------- 
         ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล จะดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตาม
มติ ก.ท.ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ ประกอบความในข้อ ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังน้ี 

๑. ตําแหน่งทีร่บัสมัครคดัเลือก 
๑.๑  สายงานนักบรหิารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
         (๑)  หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น) 
               เลขท่ีตําแหน่ง 05-2-07-2101-007 
๑.2 สายงานนักบรหิารงานการศกึษา ประกอบด้วย 
         (๑)  หวัหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

                เลขท่ีตําแหน่ง 05-2-08-2107-003 
 

๒.  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลักของตําแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่
จําเปน็สาํหรบัตําแหน่ง  เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด ตามเอกสารหมายเลข ๑ ทา้ยประกาศ 

 

๓.  คณุสมบตัขิองผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 
 

     ๔. การรบัสมัครคดัเลือกและสถานที่รบัสมัคร   
                        ๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลอกฯ กําหนดด้วยตนเอง  ตัง้แต่วันที่ 18  มกราคม  2560 ถึงวันที่ 8  กุมภาพนัธ์  2560   
ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสด์ิ                   
ตําบลเมืองพล  อําเภอพล  จงัหวัดขอนแก่น โทร. 0-4341-4753  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศน้ี  

๔.๒ ผู้สมัครคดัเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกย่ืนใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อน
แล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน  
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                ๕. เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วย

หลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถกูต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวัน
สมัคร ดังต่อไปน้ี 

๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว 
จํานวน  ๒ รูป  ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน และใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  ตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ทา้ยประกาศนี ้

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

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

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

๕.๕  หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรคดัเลือกเพ่ือรับโอนมาบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล ตามเอกสารหมายเลข ๔ ทา้ยประกาศ 

๕.๖  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทา้ยประกาศ 
๕.๗  ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ และแบบแสดงผลงานด้าน

สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการจัดทําและรับรองในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตามเอกสาร
หมายเลข ๖ ท้ายประกาศ จํานวน  ๘  ชุด 
         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
   

               ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคดัเลือก 
  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก 
               ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ
คัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัด
ขอนแก่นทราบ ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  และประกาศรายช่ือเพ่ิมเติมในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 
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                     ๗.๒  กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับราชการ
(คุณสมบัติ)ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อม
เอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยย่ืน
หนั งสือและเอกสารดั งกล่ าว ได้ที่ สํ านั กปลัดเทศบาล ในวันที่  17  กุมภาพั นธ์   2560 ในเวลาราชการ                  
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายช่ือหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 
แต่ประการใด  
                     ทั้งน้ี หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคณุสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีกําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ใหผู้้น้ันเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้
ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

๘. หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือกเพือ่ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
                    เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า  ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ   
ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจ่ะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ในการ
เข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงาน
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 
       ก.  สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏบิตังิานในหนา้ที ่ความประพฤตแิละคณุลกัษณะอ่ืน 
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) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืน และทดสอบ
ความรู้ด้านต่าง ๆ 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)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ จํานวน  ๑๐  คะแนน 

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

 
 



 
-4- 

 
       ๙.  การประกาศวัน เวลา สถานทีค่ดัเลือก และระเบียบเกี่ยวกบัการคดัเลือก 

                คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันที่  
13  กุมภาพนัธ์  2560 ณ สถานที่ทีค่ณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่
น้อยกว่า ๕ วันทําการ  
                    ๑๐.  หลกัเกณฑ์การตดัสิน 
                           การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

                    ๑๑.  การขึ้นบญัชแีละการยกเลิกบญัชีผูผ้่านการคดัเลือก 
              ๑๑.๑ การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลอืกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามท่ี

กําหนด แล้วรวมคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง สัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ ผลงานด้านสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสงูสุดไปหาผู้ที่ได้
คะแนนตํ่าสุด  และพิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของ
แต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลําดับผู้ทีค่ะแนนเท่ากัน ดังน้ี 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน

ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผูใ้ดมีอายุมากกว่า 

๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือประกาศผล
การคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ  
                     ๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาล
อ่ืนจะขอใชบ้ญัชีคดัเลือกนีไ้ม่ได้ 

๑๑.๔  ผู้ที่ได้ขึน้บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณใีดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลอืกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

 (ค) ผู้น้ันได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนการแต่งต้ัง 
 (ง) ผู้น้ันมคีุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรอืเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 (จ) เมื่อ ก.ท.จ.ขอนแก่น มมีติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
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        ๑๒. การแตง่ตั้ง 
 ผู้ผ่านการคัดเลอืกในตําแหน่งใด จะได้รับการเลื่อนและแต่งต้ัง  ก็ต่อเมื่อในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งต้ัง

ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวน และได้รับความเห็นชอบ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทีไ่ด้รบัการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่งทีค่ัดเลือกตามลําดับ และแจ้งนายกเทศมนตรทีีม่ีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ออกคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันที่   6    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

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

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองเมืองพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบหลักของตําแหน่ง ความรูค้วามสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง  

*********************** 
ชื่อตาํแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขทีต่าํแหน่ง  05-2-07-2101-007 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ทีม่ีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลกัษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังน้ี  
1. ดา้นแผนงาน  

1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานด้าน
งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจําตัว
ประชาชน หรอืงานราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.2 ร่วมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ เพ่ือให้เกิด
การนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป  

1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่
กําหนดไว้  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งาน
นโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา  

1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ดา้นบริหารงาน  

2.1 ควบคุมดูแลการจัดทําคาํของบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญติังบประมาณเพ่ิมเติม และการโอน
เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว้  

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล 
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทํางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด  

2.4 ควบคุมดูแลการจัดทําคาํของบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญติังบประมาณเพ่ิมเติมและ การโอน
เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว้  

2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิกําหนด  

2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ 
หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน 
เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือ
หน่วยงานต่างๆ สูงสุด  

2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาํความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญา 
เพ่ือให้งานต่างๆ ดําเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาํความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาํความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัด
ระบบงาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาํความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารภายในที่ครอบคลุมทัว่ถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้ําใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น  

2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้ง
เกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นต้น เพ่ืออํานวยการให้การให้บริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  

2.13 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณําให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง 
ๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  
3. ดา้นการบริหารงานทรพัยากรบคุคล  

3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

3.3 ให้คําปรึกษําแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
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4. ดา้นบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ

เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรพัยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน

งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทํางาน เพ่ือให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน  

4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
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ชื่อตาํแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                               (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
เลขทีต่าํแหน่ง  05-2-08-2107-003 
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ทีม่ีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลกัษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังน้ี  
1. ดา้นแผนงาน  

1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่กําหนด  

1.3 ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
การศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของ
หน่วยงานตามที่กําหนด  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ภายใต้
ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
2. ดา้นบริหารงาน  

2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รฐักาหนดทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที ่เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายด้านการศึกษา
ของหน่วยงานต่อไป  

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออํานวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเจริญก้าวหน้าและสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนที่  

2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่  

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คําแนะนําและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้  
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2.8 ควบคุมกรจัดกิจกรรมทงด้นกีฬให้กับประชชนได้ออกกําลังกย เพ่ือส่งเสริมสุขภพที่ดีของประชชนใน
พ้ืนที่  

2.9 นิเทศกรศกึษและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนําเสนอกรปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่งๆ ให้มี
ประสิทธิภพและประสิทธิผลสูงสุด  

2.10 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนด  

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  

2.13 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน                 
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษําผลประโยชน์ของราชการ  
 
3. ดา้นการบริหารงานทรพัยากรบคุคล  

3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  

3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  

3.3 ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ดา้นบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
บญัชีรายชื่อตาํแหน่งที่จะคดัเลือกและคณุสมบตัขิองผูมี้สทิธสิมัครเข้ารบัการคดัเลอืก 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อรบัโอนพนักงานเทศบาล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหนง่สายงานผูบ้รหิารที่ว่างของเทศบาล 

 ลงวันท่ี     6  มกราคม  2560.  
ตําแหน่ง คณุสมบตั ิ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด คือ 
    ๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือ
ทุกทางที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. รับรอง 
    ๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
    ๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
และ 
๒. ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หรือเป็นขา้ราชการประเภทอ่ืน 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด คือ 
    ๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.และ  ก.อบต. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
    ๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรอืในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.และ  ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
    ๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.และ  ก.อบต. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ และ 
๒. ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หรือเป็นข้าราชการ
ประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เทียบเคียงได้กับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โดยมีหนังสือ
รับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ระดับต้น 
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ลําดับที่สมัคร............................. 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิน่อื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  

มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
ของเทศบาล…………………….อําเภอ…………………….  จังหวัดขอนแก่น 

ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 
************************** 

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

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปเีกดิ………………………………อายุปัจจุบนั……………..…….ป ี วันเกษียณอายุราชการ…………………… 
 

๔.  ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง…………………….………………………………………..………………ระดบั…………………….…………. 
 

 ประเภทตําแหน่ง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 
      วิชาชีพเฉพาะ    เช่ียวชาญเฉพาะ        ทั่วไป 

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

 

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

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส……………………….………..สกุล………………………..………….อาชีพ…………………………...……………….. 
 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัตสิุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่าน้ีหรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้ 



-๒- 
๘.  ประวัตกิารศกึษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ที่สําคัญ 

     

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

การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 
ช่ือตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
 

ประเภทตําแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
๑๐.  การฝกึอบรม  (หลักสตูรสําคญัฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

 
๑๑.  ดงูาน  (ทีส่ําคญัๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

 

๑๒.  การปฏบิตังิานพเิศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    



-๓- 
 

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

๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ได้รบั 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
๑๕.  ประวัตผิลงานดา้นการบรหิาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รบัการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

๑๖.  คณุลกัษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครทีเ่หน็ว่าเด่น  และเกีย่วข้องกบังาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
๑๗.  วิสัยทศัน์และผลงานด้านสมรรถนะหลกัทางการบริหาร  จํานวน……………ชุด  (ทีแ่นบทา้ย) 

(ให้จัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังขอ้ความหรือให้ข้อความท่ีไมถู่กต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเขา้รับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 

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

    วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
เฉพาะเจ้าหนา้ที ่

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

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................
เลขที่............... ลงวันที่
................................. 
 
 .......................................... 
(..........................................) 
           ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เน่ืองจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 



 
เอกสารหมายเลข ๔ 

หนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
(ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตัง้และใหพ้้นจากตําแหน่ง) 

 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………ตําแหน่ง………………………สังกัด.........................................    
กรม……………………..….…...............………………….กระทรวง........................................................................ขอรับรองว่า 
(ช่ือ/ยศ – สกุล) ….……………….……………….. ..ได้ดํารงตําแหน่ง....(ระบุว่าดํารงตําแหน่งทางการบริหารของส่วน
ราชการ หรือดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงกับตําแหน่งสายงานผู้บริหารของส่วนราชการ)..............................
ในตําแหน่ง…………………………..………………ระดับ………………. อําเภอ/กอง/สํานัก..............…….............………………..
จังหวัด……………………….…………………..กรม.............................………………………กระทรวง....………….…………...........
ต้ังแต่วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. .................... ถึงวันที่..................เดือน.........................พ.ศ. ............
รวม..............ปี..............เดือน...........วัน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จริง และอนุญาตให้สมคัรเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล
............................................................ ในตําแหน่ง...............................................................................................ได้  

 
 

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

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ให้แนบสําเนาคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าทีท่ี่เทยีบเคียงไดก้ับตําแหน่งบรหิารมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบสรปุคะแนนประวัตกิารรับราชการ(คุณสมบตั)ิ 

การสมัครคดัเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอื่น 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บรหิารที่ว่างของเทศบาล............................... 

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

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

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งปัจจบุัน
ในสายงานระดบัปจัจุบัน  

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่………………ถึงวันท่ี.................(วันสุดท้ายของการสมัคร) 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งในสาย
งานปจัจุบัน (นับตัง้แต่วันเริ่มตาํแหน่งในสาย
งานผูบ้ริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต…่………………ถึงวันท่ี................. (วันสุดท้ายของการสมัคร) 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ปี/เดือน/วัน) ตั้งแตว่ันท่ี….………………………ถึงวันท่ี................. (วันสุดท้ายของการสมัคร) 
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 ๒๕๕5 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕6 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน  
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕7 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๖. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕8 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๘. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕9 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
๑๐. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ข้ัน 
                                                                       รวมท้ังหมด………………ข้ัน 

 

  รวมคะแนน  
หมายเหตุ     ๑. ให้เจ้าของประวตัติรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑแ์ละใส่คะแนนในช่องท่ีกําหนด 

 ๒. ใหผู้้เข้ารบัการคัดเลือกกรอกแบบสรปุประวัติน้ี ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบตัรประวัตพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 

                   ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

 
 

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

 
 

การตรวจสอบของเจ้าหนา้ที่
(   ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก……….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
        
                    (ลงชื่อ)……….………………………..ผู้ตรวจสอบ 
                          (…………….………………….) 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์  

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน ดังน้ี 

๑. องคป์ระกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(๑) ให้นําเสนอในรปูของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดาํเนนิการ และกําหนดตัวชี้วัด 

ความสําเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์น้ี ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 
เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมศีักยภาพในการ
จัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรม
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเช่ือถือ มีความสอดคลอ้งกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
๒. รปูแบบการเขียนข้อความ 

การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ดังน้ี 

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

มาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
(๔) มีความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ โดยจัดพิมพ์

และจัดทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน ๘ ชุด  
๓. รปูแบบการนาํเสนอ 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ปก) 
แบบแสดงวสิัยทัศน ์และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภท
อ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล 

 
 
 
 

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

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

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

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

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

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



 
 
 
 

สารบญั 
หน้า 

คํานํา 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 
ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
 เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………….. 
ข้อมูลส่วนบุคคล…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เขา้รับการคดัเลอืก 
ของ.............................................................................................. 

ตําแหน่ง................................................................ฝ่าย/กอง/สํานัก/อําเภอ...............................................
จังหวัด..............................................กรม............................................กระทรวง..................................... 
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหน่ง..............................................
(................................................) 

@@@@@@@@@@@@ 
วิสัยทัศน์................................................................................................................................................ 
 แนวคิด....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ความคาดหวงั............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 เป้าหมาย.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 แนวทางปฏบัิติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย........................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

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

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

แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบรหิาร (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 



@@@@@@@@@@@@ 
๑. ช่ือผลงาน.............................................................................................................................................. 
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ.......................................................................................................................... 
๓. ความรู้ความสามารถทีใ่ช้ในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 ๓.๑ ............................................................................................................................................... 
 ๓.๒ ............................................................................................................................................... 
๔. สรุปสาระสาํคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนินการ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๗. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความเป็นจริง

ทุกประการ 
 

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

     ปลัดเทศบาล......................................... 
......................../......................./.................. 

(กรณี ผู้เสนอผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารเป็นตําแหน่งสูงสุดของเทศบาล เช่น ปลัดเทศบาล  ให้
นายกเทศมนตรเีป็นผู้รับรองผลงาน โดยตัดส่วนที่ปลัดเทศบาลเป็นคนรับรองออก) 

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

(.......................................................) 
นายกเทศมนตรี......................................... 

......................../......................./.................. 
เอกสารอ้างอิง (ควรแยกเป็น เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ และเอกสารอ้างอิงประกอบผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร) 
ข้อมูลส่วนบคุคล (ใหถ้่ายสําเนาใบสมัครทีก่รอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว และบัตรประวัติพนักงานเทศบาล แนบท้าย) 

เอกสารหมายเลข ๗ 



เงื่อนไขหลักสูตรและวธีิการคัดเลอืก 
******************** 

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาํหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละตําแหน่งตามข้อ ๙๘ (๓) 
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปน้ี 
   เกณฑ์ในการคดัเลือก        

เกณฑ์ในการคดัเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มคีวามรู้ ความสามารถ  ทักษะ 
ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลักษณะต่าง ๆ  โดยให้ผู้เขา้รับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารง
ตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้า
รับการคัดเลือกมาแล้ว (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับต้ังแต่ดํารงตําแหน่งบริหาร)  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 
       ก.  สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร การปฏบิตัิงานในหนา้ที่ ความประพฤตแิละคณุลกัษณะ
อ่ืน ๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพจิารณาจาก 
   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  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  
รวมทั้งความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมอืง 
   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
สมัยใหม ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
   ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้นํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จาํนวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  
การประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอ่ืน 
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   ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้           
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารราชการ 
   ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ      ๑๐ คะแนน     เช่น 
        ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคอื  กล้าคิด  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส   
        ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน 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. ประวัตกิารรบัราชการ  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน  (รายละเอียดแนบทา้ย) ได้แก ่
            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 
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๑.เงนิเดือน  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  

(ตามประกาศ ก.ถ.เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

ขั้น 
ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น 

ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง 

ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับต้น 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับสูง 

คะแนน 

20 =>42,890 =>51,520 =>53,890 =>44,280 =>52,370 =>58,890 ๒๐ 
19.5 42,210 50,670 53,080 43,580 51,520 57,930 ๑๙.๘๐ 
19 41,550 49,830 52,260 42,890 50,670 56,960 ๑๙.๖๐ 

18.5 40,900 49,010 51,450 42,210 49,830 56,000 ๑๙.๔๐ 
18 40,260 48,200 50,640 41,550 49,010 55,010 ๑๙.๒๐ 

17.5 39,630 47,380 49,830 40,900 48,200 54,050 ๑๙.๐๐ 
17 39,080 46,560 49,010 40,260 47,380 53,090 ๑๘.๘๐ 

16.5 38,520 45,750 48,200 39,630 46,560 52,120 ๑๘.๖๐ 
16 37,960 44,930 47,380 39,080 45,750 51,140 ๑๘.๔๐ 

15.5 37,410 44,130 46,560 38,520 44,930 50,170 ๑๘.๒๐ 
15 36,860 43,300 45,750 37,960 44,130 49,220 ๑๘ 

14.5 36,310 42,620 44,930 37,410 43,300 48,290 ๑๗.๘๐ 
14 35,770 41,930 44,130 36,860 42,620 47,390 ๑๗.๖๐ 

13.5 35,220 41,250 43,310 36,310 41,930 46,470 ๑๗.๔๐ 
13 34,680 40,560 42,490 35,770 41,250 45,550 ๑๗.๒๐ 

12.5 34,110 39,880 41,670 35,220 40,560 44,680 ๑๗.๐๐ 
12 33,560 39,190 40,890 34,680 39,880 43,810 ๑๖.๘๐ 

11.5 33,000 38,500 40,100 34,110 39,190 42,950 ๑๖.๖๐ 
11 32,450 37,830 39,360 33,560 38,500 42,070 ๑๖.๔๐ 

10.5 31,880 37,130 38,620 33,000 37,830 41,190 ๑๖.๒๐ 
10 31,340 36,450 37,880 32,450 37,130 40,310 ๑๖ 
9.5 30,790 35,760 37,120 31,880 36,450 39,440 ๑๕.๘๐ 
9 30,220 35,090 36,410 31,340 35,760 38,570 ๑๕.๖๐ 

8.5 29,680 34,430 35,690 30,790 35,090 37,700 ๑๕.๔๐ 
8 29,110 33,770 34,980 30,220 34,430 36,820 ๑๕.๒๐ 

7.5 28,560 33,140 34,270 29,680 33,770 35,950 ๑๕.๐๐ 
7 28,030 32,510 33,550 29,110 33,140 35,090 ๑๔.๘๐ 

6.5 27,480 31,900 32,850 28,560 32,510 34,220 ๑๔.๖๐ 
6 26,980 31,290 32,110 28,030 31,900 33,360 ๑๔.๔๐ 

5.5 26,460 30,690 31,400 27,480 31,290 32,510 ๑๔.๒๐ 
5 25,970 30,100 30,700 26,980 30,690 31,650 ๑๔ 

4.5 25,470 29,510 29,980 26,460 30,100 30,820 ๑๓.๘๐ 
4 24,970 28,930 29,280 25,970 29,510 29,980 ๑๓.๖๐ 

3.5 24,490 28,350 28,560 25,470 28,930 29,280 ๑๓.๔๐ 
3 24,010 27,800 27,850 24,970 28,350 28,560 ๑๓.๒๐ 

2.5 23,550 27,230 27,160 24,490 27,800 27,850 ๑๓.๐๐ 
2 23,080 26,660 26,460 24,010 27,230 27,160 ๑๒.๘๐ 

1.5 22,620 26,100 25,770 23,550 26,660 26,460 ๑๒.๖๐ 
1 22,170 25,530 25,080 23,080 26,100 25,770 ๑๒.๔๐ 

ขั้น 
ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น 

ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง 

ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

คะแนน 
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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 
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


