
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่ง  ผู้บริหารเทศบาล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารเทศบาล 
...............................................................................................  

                ด้วยเทศบาลต าบลวาปีปทุม  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ส าหรับต าแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาล   จ านวน  ๔  อัตรา 

                 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒  (๔)  และข้อ  ๖  แห่งประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  การคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  ๒๒  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗   และ  ตามความในข้อ ๙๘   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดมหาสารคาม ลง
วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๔๗     เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ส าหรับพนักงานเทศบาล    
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

                          (๑)   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล    ( นกับริหารงานเทศบาล  ๘ )      จ านวน ๑  อัตรา 

       (๒)   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   ( นักบริหารงานคลัง  ๘ )   จ านวน ๑  อัตรา  

     (๓)   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง    ( นักบริหารงานช่าง  ๘ )   จ านวน ๑  อัตรา   

     (๔)   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( นักบริหารงานสาธารณสุข  
๘ )   จ านวน ๑  อัตรา                                                    

 ๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  และควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  

     หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  เป็นไปตาม
เอกสารหมายเลข ๑  ท้ายประกาศ 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 ๔.  กำรสมัครสอบและสถำนที่รับสมัครสอบ 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ  ที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่   
คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดด้วยตนเอง    ได้ที่คณะกรรมการรับสมัคร  งานการเจ้าหน้าที่  ส านัก
ปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม   ตั้งแต่วันที่   ๒๓    กรกฎาคม  
๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ในวันท าการ  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
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 ๕.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ  ในยื่นในสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อม
ด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
      ๕.๑   ใบสมัครคัดเลือก  ตำมเอกสำรหมำยเลข ๓ ท้ายประกาศนี้ 
 ๕.๒   รูปถ่ายพนักงานเทศบาลสามัญ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า   ขนาด  ๑  
นิ้ว   (ถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน  ๒  รูป    

๕.๓  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี    จ านวน  ๑  ฉบับ ตามเอกสำรหมำยเลข ๔ 
      ๕.๔  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๖  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๕.๗  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน 
จ านวน  ๑ ฉบับ 
      ๕.๘   แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ  รายละเอียดตามเอกสำรหมำยเลข ๕  แนบท้ายประกาศนี้ 
     ๕.๙   แบบเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  หน้ากระดาษ  A ๔  รายละเอียดตาม
เอกสำรหมำยเลข ๖  แนบท้ายประกาศนี้  และผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ย้อนหลังมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จ านวน ๓  ผลงาน  ท าเป็นรปูเล่ม  จ านวน  ๙  เล่ม  
 ๕.๑๐   หลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ,ใบรับรองการลด
ระยะเวลา ฯลฯ 
     ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก   หากภายหลังปรากฏว่า   ผู้สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ     

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
              คณะกรรมการคัดเลือกฯจะด าเนินการคัดเลือก     โดยการประเมินจากการสัมภาษณ์และ
พิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร  โดยจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารการปฏิบัติหน้าที่  มีความรู้    ความสามารถ ทักษะ ประ สบการณ์และผลงานในอดีตวิสัยทัศน์
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  และประวัติการรับราชการ  วุฒิการศึกษา  เงินเดือน อายุ
ราชการ   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและสายงานปัจจุบัน ความผิดย้อนหลัง  ๕  ปี ความดีความชอบ
ย้อนหลัง  ๕  ปี   โดยให้ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้า
รับการคัดเลือกและน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้รับการคัดเลือก
มาแล้ว   ตำมเอกสำรหมำยเลข ๗ ท้ำยประกำศ 

 
 ๗. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  คนละ  ๔๐๐  บาท 
เทศบาลจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
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 ๘.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ที่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
             คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
วาปีปทุม    อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๗ 

๙.  ก ำหนดวัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 

                    คณะกรรมการคัดเลือก ฯ  จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่   ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๗   เวลา  
๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ   ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (ห้องลีลาวดี ๒๐๘)  ศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม   อ าเภอเมือง    จังหวัดมหาสารคาม  
 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 

  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนดแล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์  
วิสัยทัศน์  ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ)  ต้องได้
คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ แล้วจัดเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  
และพิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละ
บุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ

ปัจจุบันก่อน   
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน  ให้พิจารณาจากเงินเดือน

มากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดอายุมากกว่า 
 คณะกรรมการจะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือกเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม  โดยระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย   
๑๑.กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชี 

๑๑.๑ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน  นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  โดย
เทศบาลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้ 
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๑๑.๒ ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นการ
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือก คือ 

(ก) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก่อนการแต่งตั้ง 
(ง) ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
(จ) เมื่อ ก.ท.จ. มหาสารคาม  มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

๑๒.  กำรบรรจุแต่งตั้ง 

  นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารเทศบาล
ตามล าดับที่ในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมหาสารคาม                                                       

  ประกาศ    ณ  วันที่    ๑๐    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
                                             
                                                                   (นายสมจิต   ปัตตานัง) 
                                                           ผู้ทรงคุณวุฒิใน  ก.ท.จ. มหาสารคาม 

                      ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น                
                             ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 
ชื่อต ำแหน่ง    นักบริหำรงำนเทศบำล 8 
 
ต ำแหน่งประเภท  บริหำรระดับกลำง 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่  ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดย  ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ 
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะปลัดเทศบาล  หรือรองปลัดเทศบาลท าหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ 
ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชา 
สั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่ง
เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ  
งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ ง านระเบียบ
และสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมท ารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือสั่งการก าหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจ าตัว-
ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี   
โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่    
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ…. 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะปลัดเทศบำล 8  
                  -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1  และ 
                     (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงาน 

เทศบาล 8)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหาร 
งานเทศบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

        (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงาน 
เทศบาล 7)  หรือที่  ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
เทศบาล  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับ
ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  
กฎหมายหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน 
ในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑  
 

ชื่อต ำแหน่ง    นักบริหำรงำนช่ำง 8 
 
ต ำแหน่งประเภท  บริหำรระดับกลำง 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  
และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น 
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  เทียบได้ระดับเดียวกันควบคุม
และรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานช่างในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ  
หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในระดับเดียวกันและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวาง 
โครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และ 
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผล 
วิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา  
จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ด าเนินการประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับ 
งานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบ 
แบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาต 
ปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน  
ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจ 
และทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร  
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ  
งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ   
เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ 
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ 
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/ คุณสมบัติ…… 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำนช่ำง 8) 
        -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 
               (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 7)          

หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง             
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

             (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7)    
หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง   
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า 
เครือ่งกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
หรือ 

   (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป ี
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานช่าง 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



เอกสารหมายเลข ๑ 
 
ชื่อต ำแหน่ง    นักบริหำรงำนกำรคลัง 8 
 

ต ำแหน่งประเภท  บริหำรระดับกลำง 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก   
และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  เทียบได้ระดับเดียวกัน 
ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ช านาญการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน 
การคลังที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น  
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  
งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง 
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย 
ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย   
ทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มา 
ของ   รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  
การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองหรือผู้อ ำนวยกำรส่วน(นักบริหำรงำนกำรคลัง 8) 

        -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ข้อ 1 และ 
                 (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือที ่ 
ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานการคลัง หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
       (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง 7)  หรือที่ 
ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานการคลัง  หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   บริหารการคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
              (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ 
หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน 
ในหน้าที่ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

ชื่อต ำแหน่ง    นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 8 
 
ต ำแหน่งประเภท  บริหำรระดับกลำง 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ความยากและ 
คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น 
ที่มีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกัน  โดย 
รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญในระดับเดียวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย 
สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข  เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ          
การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอ่ืน ๆ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข  
การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผน      
การจัดรูป  ปรับปรุงองค์การ การวางแผนก าลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริการทรัพยากร 
ด้านต่าง ๆ การจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบายสาธารณสุข การก าหนดและพัฒนามาตรฐานและ
กลวิธีการด าเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานหน้าที่ พิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ   
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของเทศบาลที่สังกัด ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่  
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ…. 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน   
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 8) 

        -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1 และ 
                (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ     
เกี่ยวกับงานบริหาร-งานสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

   (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน 
สาธารณสุข 7)  หรือที ่ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
สาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้พยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์   
สัตวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
(ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชี
วอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
หรือ 

          (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 7 และมีความเชี่ยวชาญงานใน
หน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 เอกสารหมายเลข ๒ 
        บัญชีรำยชื่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับกำรคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น                
    ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารเทศบาล 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ปลัดเทศบาล                             
( นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๘) 
 
 

-  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1  และ 
  (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงาน

เทศบาล 8)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหาร 
งานเทศบาล  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
             (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัดเทศบาล 7 (นัก
บริหารงานเทศบาล 7)  หรือที่  ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานเทศบาล  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง
รัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
              ๓ เงินเดือนไม่ต ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐   บาท 
 
-  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ข้อ 1 และ 
             (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง 
7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
บริหารงานการคลัง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
       (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน
การคลัง 7)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   บริหารการคลัง  การเงิน  การเงิน
และการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ
ทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

(3) ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี 
หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

(4)  เงินเดือนไม่ต ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐   บาท 
 



 เอกสารหมายเลข ๒ 
        บัญชีรำยชื่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับกำรคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น                
    ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารเทศบาล 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

 ผู้อ านวยการกองช่าง                            
( นักบริหารงานช่าง ๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 
๘) 
 
 

-  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 
      (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 7)          
หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
บริหารงานช่าง     หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
       (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7)    
หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน
ช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ 

 (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8ว  หรือ 8 วช หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
       (4)  เงินเดือนไม่ต ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐   บาท 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1 และ 
    (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการ  เกี่ยวกับงานบริหาร-งานสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
หรือ 
     (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน 
สาธารณสุข 7)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี 
ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้พยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์  
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน  
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความ
ปลอดภัย อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
       (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
       (4) เงินเดือนไม่ต ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐   บาท 
 

 



 

     เอกสารหมายเลข ๓ 
                                                                                                    ล าดบัที่สมัคร................. 

                             ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
                               ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
            ต าแหน่งปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล๘) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
     (นักบริหารงานคลัง ๘)  ,ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘) และ 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ๘)  

เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
.................................................................... 

๑. ชื่อ.........................................................................สกุล............................................................................  
๒. เพศ      ชาย       หญิง            
๓. วัน  เดือน  ปีเกิด..................................อายุปัจจุบัน...............ปี  วันเกษียณอายุราชการ........................... 
๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...............................................................ระดับ..................................................... 
    ประเภทต าแหน่ง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 
               วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ 
                ทั่วไป 
    เงินเดือน....................................บาท    เงินประต าแหน่ง.............................................บาท 
    งาน.....................................................................กอง/ฝ่าย........................................................... 
    เทศบาล...........................................อ าเภอ...............................จังหวัด.................................................... 
    โทรศัพท.์..................................โทรสาร............................................ e-mail…………………………... 
๕. ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง...................................................................................................  
๖. สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
    บ้านเลขท่ี.................................................ซอย/ตรอก....................................ถนน................................... 
    แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด........................................... 
    รหัสไปรษณีย.์................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........................................ 
    e-mail……………………………………………. 
๗. สถานภาพครอบครัว 
     โสด     สมรส     อ่ืนๆ 
    ชื่อคู่สมรส.........................................ชื่อสกุล........................................อาชีพ................................ 
    ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
    ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา   จ านวน....................คน  (ชาย...............คน  หญิง...............คน) 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
๘. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมแกรน อ่ืนๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
๙. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี      
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ      

 
๑๐. ประวัติการรับราชการ 
      วันบรรจุเข้ารับราชการ.....................................ต าแหน่ง..........................................ระดับ..................... 
      ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.....................................ปี...............................เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
ขื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑. 
๒. 
๓. 
ฯลฯ 

   

 
๑๑. ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
      การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 



-๓- 
๑๒. ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

 
 
 
 
 
 

   

 
๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 

   

 
๑๔. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
      ภาษาอังกฤษ...................................................................... .............................................. 
      คอมพิวเตอร์....................................................................................................................  
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
๑๕. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
      ............................................................................................................................. .........................................
                       ............................................................................................................................. ...................
......................                       ..........................................................................................................................
............................................ 
 ๑๖. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



- ๔ - 
 
๑๗. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
       .......................................................................................................................................... .......................... 
       ................................................................................................. ................................................................... 
       ............................................................................................................................. ....................................... 
๑๘. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  ๙ ชุด  (ที่แนบท้าย) 
 ๑) ........................................................................................................................... ............................... 
 ๒) ......................................................................................................................................... ................. 
 ๓) ............................................................................................................. ............................................. 

ฯลฯ 
                                            (ควรจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
         ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  หรือไม่มีคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
    ลงลายมือชื่อผู้สมัคร..................................................................... 
         (..................................................................... ) 
    วันที่  เดือน  ปี     ..........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานแลเอกสาร
การสมัครแล้ว 
(  )   ครบถ้วน 
(  )  ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก........ 

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

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

    เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
 

          

ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน..................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน              
เล่มที่..........  เลขที่..............
ลงวันที่.............................. 
 
 
 
 ลงชื่อ.............................. 
    (................................) 

ผู้รับเงิน 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

         มีคุณสมบัติครบถ้วน 

     
 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก................................................................................................ 
             ............................................................................................................................. ...................... 

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

  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
 (   )    มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 (   )    คุณสมบัติไม่ครบถ้วน   
เนื่องจาก............................................. 
.................................................................
................................................................. 
 

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

เลขานุการกรรมการคัดเลือกฯ 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร 

เขียนที่........................................................... 
วันที่....................................................... 

ข้าพเจ้า..............................................................ต าแหน่ง..................................................... 
เทศบาล..................................................จังหวัด..............................อนุญาตให้................................................ 
เป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง..............................................................................................ระดับ................. 
กอง/ฝ่าย......................................................................เทศบาล....................................................................      
จังหวัด...............................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ 
คัดเลือกเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลต าบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  รับสมัคร
คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร   ซึ่งสมัครเข้า
รับการคัดเลือกในต าแหน่ง....................................................................ได ้
 
 

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

                                             ต าแหน่ง............................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

สมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร                    ในต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล )  ระดับ ๘ 

เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
********************** 

ชื่อผู้สมัคร .............................................................................................. อายุ................... ปี.....................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................... ระดับ.............. หน่วยงาน................... อ าเภอ
......................................จังหวดั.............................................. 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) ........................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิ
การศึกษาสูงสดุที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัร)                  
(๒๐คะแนน) 

วุฒิการศึกษา............................................................................................. 

 

๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานปัจจุบัน (๖ คะแนน) 
๓.๒ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ในสายงานระดับปัจจุบัน  (นับสาย
บริหาร) (๑๔คะแนน 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต ่.................................ถึงวันท่ี............................... 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต.่................................ถึงวันท่ี................................ 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็น 

พนักงานเทศบาล) (๒๐คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันท่ี ........................................ 
รวม ….....…..ปี……….เดือน…………..วัน 

 

๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๕.๑ ภาคทัณฑ ์……… - ………….ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน ………-…………. ครั้ง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน……-…………. ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ
ย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๖.๑ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๒ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๓ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓..........บาท ได้รบัพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๔ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๕ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 

 

                รวมคะแนน  

หมายเหตุ 
๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 
๒. ให้ผู้ขอเข้ารับการคดัเลือกกรอกแบบสรุปประวัตฯิ นี ้ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวตัิซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ             
และรับรองความถูกต้องแล้ว 
      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
        (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวตั ิ                                                                     

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

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วน และคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
 คุณสมบัตไิม่ถูกต้องเนื่องจาก…………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

  (ลงช่ือ)...……………………………………ผู้ตรวจสอบ 
            (……………..…………………….) 
       เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 

รวมคะแนน 



เอกสารหมายเลข ๕ 
 
 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 
สมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งในสายงาน

ผู้บริหาร                    ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง )  ระดับ ๘ 
เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

********************** 
ชื่อผู้สมัคร ............................................................................. ................. อายุ................... ปี.....................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................... ระดับ.............. หน่วยงาน................... อ าเภอ
......................................จังหวดั.............................................. 

หมายเหตุ 
๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 
๒. ให้ผู้ขอเข้ารับการคดัเลือกกรอกแบบสรุปประวัตฯิ นี ้ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวตัิซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ             
และรับรองความถูกต้องแล้ว 
      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
        (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวัต ิ                                                                     

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

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) ........................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิ
การศึกษาสูงสดุที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัร)                  
(๒๐คะแนน) 

วุฒิการศึกษา............................................................................................. 

 

๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานปัจจุบัน (๖ คะแนน) 
๓.๒ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ในสายงานระดับปัจจุบัน  (นับสาย
บริหาร) (๑๔คะแนน 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต ่.................................ถึงวันท่ี............................... 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต.่................................ถึงวันท่ี................................ 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็น 

พนักงานเทศบาล) (๒๐คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันท่ี ........................................ 
รวม ….....…..ปี……….เดือน…………..วัน 

 

๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๕.๑ ภาคทัณฑ ์……… - ………….ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน ………-…………. ครั้ง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน……-…………. ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ
ย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๖.๑ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๒ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๓ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๔ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๕ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 

 

                รวมคะแนน  

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วน และคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
 คุณสมบัตไิม่ถูกต้องเนื่องจาก…………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

  (ลงช่ือ)...……………………………………ผู้ตรวจสอบ 
            (……………..…………………….) 
       เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 

รวมคะแนน 



อกสารหมายเลข ๕ 
แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

สมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร                    ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )  ระดับ ๘ 

เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
********************** 

ชื่อผู้สมัคร .............................................................................................. อายุ................... ปี.....................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................... ระดับ.............. หน่วยงาน................... อ าเภอ
......................................จังหวดั.............................................. 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) ........................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิ
การศึกษาสูงสดุที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัร)                  
(๒๐คะแนน) 

วุฒิการศึกษา............................................................................................. 

 

๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานปัจจุบัน (๖ คะแนน) 
๓.๒ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ในสายงานระดับปัจจุบัน  (นับสาย
บริหาร) (๑๔คะแนน 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต ่.................................ถึงวันท่ี............................... 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต.่................................ถึงวันท่ี................................ 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็น 

พนักงานเทศบาล) (๒๐คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันท่ี ........................................ 
รวม ….....…..ปี……….เดือน…………..วัน 

 

๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๕.๑ ภาคทัณฑ ์……… - ………….ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน ………-…………. ครั้ง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน……-…………. ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ
ย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๖.๑ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๒ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๓ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๔ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๕ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 

 

                รวมคะแนน  

หมายเหตุ 
๑. ให้เจ้าของประวตัิตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 
๒. ให้ผู้ขอเข้ารับการคดัเลือกกรอกแบบสรุปประวัตฯิ นี ้ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวตัิซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ             
และรับรองความถูกต้องแล้ว 
      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
        (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวัต ิ                                                                     

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

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วน และคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
 คุณสมบัตไิม่ถูกต้องเนื่องจาก…………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

  (ลงช่ือ)...……………………………………ผู้ตรวจสอบ 
            (……………..…………………….) 
       เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 

รวมคะแนน 



เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 

สมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร                    ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นกั

บริหารงานสาธารณสุข )  ระดับ ๘ 
เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

********************** 
ชื่อผู้สมัคร .............................................................................................. อายุ................... ปี.....................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................... ระดับ.............. หน่วยงาน................... อ าเภอ
......................................จังหวดั.............................................. 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) ........................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิ
การศึกษาสูงสดุที่ได้รับ ซึ่งเป็น
คุณวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัร)                  
(๒๐คะแนน) 

วุฒิการศึกษา............................................................................................. 

 

๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานปัจจุบัน (๖ คะแนน) 
๓.๒ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ในสายงานระดับปัจจุบัน  (นับสาย
บริหาร) (๑๔คะแนน 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต ่.................................ถึงวันท่ี............................... 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต.่................................ถึงวันท่ี................................ 
รวม ……..ปี………….เดือน…………..วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็น 

พนักงานเทศบาล) (๒๐คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี............................................ ถึงวันท่ี ........................................ 
รวม ….....…..ปี……….เดือน…………..วัน 

 

๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๕.๑ ภาคทัณฑ ์……… - ………….ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน ………-…………. ครั้ง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน……-…………. ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ
ย้อนหลัง ๕ ปี 
(๑๐ คะแนน) 

๖.๑ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๒ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๓ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๔ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 
๖.๕ เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕..........บาท ได้รับพิจารณารวมท้ังปี ......ขั้น 

 

                รวมคะแนน  

หมายเหตุ 
๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 
๒. ให้ผู้ขอเข้ารับการคดัเลือกกรอกแบบสรุปประวัตฯิ นี ้ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวตัิซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ             
และรับรองความถูกต้องแล้ว 
      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
        (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวัต ิ                                                                     

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

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วน และคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
 คุณสมบัตไิม่ถูกต้องเนื่องจาก…………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

  (ลงช่ือ)...……………………………………ผู้ตรวจสอบ 
            (……………..…………………….) 
       เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 

รวมคะแนน 



เอกสารหมายเลข ๖ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และรูปแบบในกำรเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมี

องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบในกำรเขียนข้อเสนอ 
(๑) ให้น าเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร และก ำหนดตัวชี้วัด 

ความส าเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวังเป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการจัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้อง
เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ มีความ
สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน าไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
๒. รูปแบบกำรเขียนข้อควำม 
การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดังนี้ 
(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนดตามข้อ ๑ 
(๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่าง 
     มาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน 
(๔) มีความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ โดยจัดพิมพ์ 

               และจัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน ๙ ชุด 
๓. รูปแบบกำรน ำเสนอ 

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



(ปก) 
แบบแสดงวิสัยทัศน์ และแบบแสดงผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร 

ประกอบกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับทีสู่งข้ึน                
    ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรเทศบำล 

 
 
 
 

ต ำแหน่ง………………………………(……………………………) 
เทศบำล………………………………………………. 
อ ำเภอ…………………………………………….. 

จังหวัดมหำสำรคำม 
 
 

เสนอโดย 
 
 
 

ชื่อ………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่ง………………………………(……………………………) 

ฝ่ำย/กอง/ส ำนัก/อ ำเภอ………………………………………………. 
จังหวัด………………………………………………….. 

.. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
สำรบัญ 

หน้ำ 
ค าน า 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
เรื่อง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ของ..............................................................................................  
ต าแหน่ง................................................................ฝ่าย/กอง/ส านัก/ 
อ าเภอ...............................................จังหวัด..............................................กรม............................................
กระทรวง.................................... 
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในต าแหน่ง..............................................(................................................) 

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

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

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

เป้าหมาย......................................................... ..............................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ....................................................... 

แนวทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย...........................................................................................  
.......................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................................................................................. ................................. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ.............................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
 

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

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



แบบแสดงผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร (ผลงำนย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
@@@@@@@@@@@@ 

๑. ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ................ 
๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ..........................................................................................................................  
๓. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการด าเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
๓.๑ ..............................................................................................................................................  
๓.๒ ............................................................................................................................. ................. 
๔. สรุปสาระส าคัญของผลงาน และข้ันตอนการด าเนินการ....................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
๗. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
๘. ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ........... 
........................................................................... .......................................................................................  
ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความเป็นจริง 
ทุกประการ 

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

                    หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
  ......................../......................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๗ 
เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 

******************** 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละต าแหน่งตามข้อ ๙๘ (๓) แห่ง 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์ในกำรคัดเลือก 
เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับ
ราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับ 
การคัดเลือกมาแล้ว (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ด ารงต าแหน่งบริหาร) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ก. สมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมประพฤติและคุณลักษณะ 
อ่ืน ๆ จ ำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจำรณำจำก 

๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จ านวน ๒๐ คะแนน 
    วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก 

จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอ
ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

๒) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จ านวน ๒๐ คะแนน 
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วย
เทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ง 
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 

๓) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน ๑๐ คะแนน 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วน
ราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทาง
บริหารงานใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดี 

๔) ความรอบรู้ในการบริหาร จ านวน ๑๐ คะแนน 
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัย 
ใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
 
 
 
 



-๒- 
๕) การบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน 

การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็น 
ผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

๖) การบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน 
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร 
การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 

๗) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๑๐ คะแนน 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 

๘) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ ๑๐ คะแนน เช่น 
๑) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารพิจารณาจากการ

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 

๒) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

๓) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ 

๖) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
 

ข. ประวัติกำรรับรำชกำร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ 
๑) เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
๒) วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
๔) อายุราชการ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
๕) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน 
๖) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

 
 

 
 

 
 



ประวัติการรับราชการ 

( เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ) 

๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

 ( ตาม พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

อันดับ ท.๖  อันดับ ท.๗  อันดับ ท.๘  คะแนน  
๒๘,๘๘๐  ๓๕,๒๒๐  ๔๙,๘๓๐  ๒๐.๐๐  
๒๘,๔๓๐  ๓๔,๖๘๐  ๔๙,๐๑๐  ๑๙.๘๐  
๒๗,๙๖๐  ๓๔,๑๑๐  ๔๘,๒๐๐  ๑๙.๖๐  
๒๗,๔๙๐  ๓๓,๕๖๐  ๔๗,๓๘๐  ๑๙.๔๐  
๒๗,๐๓๐  ๓๓,๐๐๐  ๔๖,๕๖๐  ๑๙.๒๐  
๒๖,๕๘๐  ๓๒,๔๕๐  ๔๕,๗๕๐  ๑๙.๐๐  
๒๖,๑๒๐  ๓๑,๘๘๐  ๔๔,๙๓๐  ๑๘.๘๐  
๒๕,๖๖๐  ๓๑,๓๔๐  ๔๔,๑๓๐  ๑๘.๖๐  
๒๕,๑๙๐ ๓๐,๗๙๐  ๔๓,๓๐๐  ๑๘.๔๐  
๒๔,๗๓๐  ๓๐,๒๒๐  ๔๒,๖๒๐  ๑๘.๒๐  
๒๔,๒๗๐  ๒๙,๖๘๐  ๔๑,๙๓๐  ๑๘.๐๐  
๒๓,๘๒๐  ๒๙,๑๑๐  ๔๑,๒๕๐  ๑๗.๘๐  
๒๓,๓๗๐  ๒๘,๕๖๐  ๔๐,๕๖๐  ๑๗.๖๐  
๒๒,๙๒๐  ๒๘,๐๓๐  ๓๙,๘๘๐  ๑๗.๔๐  
๒๒,๔๙๐  ๒๗,๔๘๐  ๓๙,๑๙๐  ๑๗.๒๐  
๒๒,๐๔๐  ๒๖,๙๘๐  ๓๘,๕๐๐  ๑๗.๐๐  
๒๑,๖๒๐  ๒๖,๔๖๐  ๓๗,๘๓๐  ๑๖.๘๐  
๒๑,๑๙๐  ๒๕,๙๗๐  ๓๗,๑๓๐  ๑๖.๖๐  
๒๐,๗๘๐  ๒๕,๔๗๐  ๓๖,๔๕๐  ๑๖.๔๐  
๒๐,๓๖๐  ๒๔,๙๗๐  ๓๕,๗๖๐  ๑๖.๒๐  
๑๙,๙๗๐  ๒๔,๔๙๐  ๓๕,๐๙๐  ๑๖.๐๐  
๑๙,๕๘๐  ๒๔,๐๑๐  ๓๔,๔๓๐  ๑๕.๘๐  
๑๙,๒๐๐  ๒๓,๕๕๐  ๓๓,๗๗๐  ๑๕.๖๐  
๑๘,๘๑๐  ๒๓,๐๘๐  ๓๓,๑๔๐  ๑๕.๔๐  
๑๘,๔๔๐  ๒๒,๖๒๐  ๓๒,๕๑๐  ๑๕.๒๐  
๑๘,๐๖๐  ๒๒,๑๗๐  ๓๑,๙๐๐  ๑๕.๐๐  
๑๗,๖๙๐  ๒๑,๗๑๐  ๓๑,๒๙๐  ๑๔.๘๐  
๑๗,๓๑๐  ๒๑,๒๔๐  ๓๐,๖๙๐  ๑๔.๖๐  
๑๖,๙๒๐  ๒๐,๗๙๐  ๓๐,๑๐๐  ๑๔.๔๐  
๑๖,๕๗๐  ๒๐,๓๒๐  ๒๙,๕๑๐  ๑๔.๒๐  
๑๖,๑๙๐  ๑๙,๘๖๐  ๒๘,๙๓๐  ๑๔.๐๐  
๑๕,๘๐๐  ๑๙,๔๑๐  ๒๘,๓๕๐  ๑๓.๘๐  
๑๕,๔๓๐  ๑๘,๙๕๐  ๒๗,๘๐๐  ๑๓.๖๐  
    



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้
ปริญญาเอก 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า * 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
ม.ศ.๓ ม.ศ.๕ (ม.๓ / ม.๖) หรือเทียบเท่า 

๒๐ 
๑๘.๘๐ 
๑๘.๔๐ 
๑๘ 
๑๗.๒๐ 
๑๖.๔๐ 
๑๖ 
๑๕.๖๐ 

 

 

 
* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 

อันดับ ท.๖  อันดับ ท.๗  อันดับ ท.๘  คะแนน  
๑๕,๐๕๐  ๑๘,๔๗๐  ๒๗,๒๓๐  ๑๓.๔๐  
๑๔,๖๖๐  ๑๘,๐๑๐  ๒๖,๖๖๐  ๑๓.๒๐  
๑๔,๓๐๐  ๑๗,๕๖๐  ๒๖,๑๐๐  ๑๓.๐๐  
๑๓,๙๑๐  ๑๗,๑๐๐  ๒๕,๕๓๐  ๑๒.๘๐  
๑๓,๕๓๐  ๑๖,๖๔๐  ๒๔,๙๖๐  ๑๒.๖๐  
๑๓,๑๖๐  ๑๖,๑๙๐  ๑๙,๘๖๐ - ๒๓,๒๗๐  ๑๒.๔๐  

๒ 



-๓- 
๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน รวมคะแนน ๒๐ คะแนน 
๑) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๔ คะแนน 

 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้

10 ปี ขึ้นไป 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี 
๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ปี 

ต่ ากว่า ๑ ปี 

๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๐ 
๙ 
๘ 
๗ 
๖ 
๕ 
๔ 

 
๒) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงานโดยไม่ต้อง 
พิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เป็นต้น) คะแนนเต็ม ๖ คะแนน 

 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้

15 ปี ขึ้นไป 
14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี 
12 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ ปี 
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี 
10 ปี ขึน้ไป แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี 
๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ปี 

ต่ ากว่า ๑ ปี 

๖ 
๕.๘ 
๕.๖ 
๕.๔ 
๕.๒ 
๕.๐ 
๔.๘ 
๔.๖ 
๔.๔ 
๔.๒ 
๔.๐ 
๓.๘ 
๓.๖ 
๓.๔ 
๓.๒ 
๓.๐ 

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 

 



-๔- 
 
๔. อายุราชการ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้

๓๕ ปี ขึ้นไป 
๓๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี 
๓๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๓ ปี 
๒๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๑ ปี 
๒๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๙ ปี 
๒๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๗ ปี 
๒๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี 
๒๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๓ ปี 
๑๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๑ ปี 
๑๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๙ ปี 
๑๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี 
๑๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
๑๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ ปี 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

ต่ ากว่า ๓ ปี ลงมา 

๒๐ 
๑๙.๖๐ 
๑๙.๒๐ 
๑๘.๘๐ 
๑๘.๔๐ 
๑๘ 
๑๗.๖๐ 
๑๗.๒๐ 
๑๖.๘๐ 
๑๖.๔๐ 
๑๖ 
๑๕.๖๐ 
๑๕.๒๐ 
๑๔.๘๐ 
๑๔.๔๐ 
๑๔ 
๑๓.๖๐ 
๑๓.๒๐ 

 
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ว่ากล่าวตักเตือน ๑ ครั้ง 

ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง 
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง 

ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง 

๑๐ 
๙.๘ 
๙.๖ 
๙.๔ 
๙.๒ 
๙.๐ 
๘.๘ 

 

 

 



-๕- 
๖. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
(จ านวนขั้น/ปี) 

คะแนนที่ได้ 
๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี 

๕ - - ๑๐ ๑๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๙.๘ 

๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๙.๖ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๑ 
- 

๘.๕ 
๘.๕ 

๙.๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

- 
๒ 
๔ 

๒ 
๑ 
- 

๘ 
๘ 
๘ 

๙.๒ 

๒ 
๑ 
- 

๑ 
๓ 
๕ 

๒ 
๑ 
- 

๗.๕ 
๗.๕ 
๗.๕ 

๙.๐ 

๒ 
๑ 
- 

- 
๒ 
๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

๗ 
๗ 
๗ 

๘.๘ 

๑ 
- 

๑ 
๓ 

๓ 
๒ 

๖.๕ 
๖.๕ 

๘.๖ 

๑ 
- 

- 
๒ 

๔ 
๓ 

๖ 
๖ 

๘.๔ 

- ๑ ๔ ๕.๕ ๘.๒ 
-  ๕ ๕ ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



แบบให้คะแนนการประมินความเหมาะสม 
การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ต าแหน่ง  ………………………………………………… 
ชื่อ................................................................................ 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
การตัดสิน 

หมายเหตุ 
คะแนนเต็ม (๑๐๐) คะแนนที่ได้ 

๑. วิสัยทัศน์และผลงาน 
     ๑.๑ วิสัยทัศน์ 
     ๑.๒ ผลงานทีป่ระสบความส าเร็จในอดีต 
     ๑.๓ ความรอบรู้งานในหน้าที่ 
 
๒. ความสามารถในการบริหาร 
     ๒.๑ ความรอบรู้ในการบริหาร 
     ๒.๒ การบริหารอย่างมืออาชีพ 
     ๒.๓ การบริหารงานบุคคล 
     ๒.๔ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
๓. ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ       
โดยพิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ การวางตัว ความอุตสาหะ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อความหมาย ทัศนคติ 
ความมั่นคงในอารมณ์  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรมด้านต่างๆ  ที่     
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 
๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

 

  

รวม ๑๐๐   
 
 
 

ลงชื่อ                       กรรมการ 
                                    (                                             ) 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 


