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        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

        ถนนราชสีมา  กทม. 10300 
 

17       สิงหาคม     2550 
 

เร่ือง   การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  
 

เรียน  ประธาน ก.ท.จ. ทกุจงัหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. ประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถ่ิน    จํานวน   1   ชุด 
            2. ขั้นตอนการดําเนนิการรับสมัครคัดเลือกฯ           จํานวน   1   ชุด 
            3. แบบรายงานจํานวนผูสมัครในแตละตําแหนง   จํานวน   1   ฉบับ 

   

 ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมปีระกาศ เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550  โดยกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปน
ผูดําเนินการคัดเลือกพนกังานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปนทางเลือกในการสรรหา
พนักงานเทศบาล ตําแหนงบริหาร ใหแกเทศบาลที่มีตําแหนงวาง นั้น  
 

 บัดนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
สายงานผูบริหารในตําแหนงตางๆ ตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่จัดสงมาพรอมนี้  โดยกําหนด 
ใหพนกังานเทศบาลผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกซึ่งสังกัดเทศบาลที่ตั้งอยู 
ในจังหวดัใด สามารถยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ  ดวยตนเอง  ณ  สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวดันั้น  ระหวางวันที่ 27  สิงหาคม – 14  กันยายน 2550   ดงันั้น  เพื่อใหการดําเนินการคดัเลือก 
เปนไปดวยความเรียบรอย  จงึขอไดโปรดแจงประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และขั้นตอนการรับสมคัร
ใหพนกังานเทศบาลซึ่งสังกัดเทศบาลในเขตจังหวดัทราบ  และใหทองถ่ินจังหวัด  พิจารณาดําเนนิการรับสมัคร 
ใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินการรับสมคัรคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร รายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  และรายงานจํานวนผูสมคัรในแตละตําแหนงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทราบ
ตามแบบรายงานในวันที่ 17  กันยายน 2550  ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-5637 หรือ 0-2241-9000  ตอ 3331 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายสมพร   ใชบางยาง 
(นายสมพร   ใชบางยาง) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
สวนประสานการถายโอนและมาตรฐานตาํแหนง 
โทร./โทรสาร 0-2241-9000  ตอ 3331 



 
ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

……………………………………….. 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงสาย
งานผูบริหาร  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5  แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลอืก การบรรจแุละแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑการคดัเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหารเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2548  จึงประกาศรบัสมัครคัดเลือก  ดังนี ้
 1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

1.1  สายงานนกับริหารงานเทศบาล  ประกอบดวย 
   (1)  ปลัดเทศบาล  ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9) 
   (2)  ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8) 
   (3)  ปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7) 

1.2  สายงานนกับริหารงานทัว่ไป  ประกอบดวย 
   (1)  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8)   
          ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  (นักบริหารงานทั่วไป 8)   
   (2)  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือ 
          ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  ระดบั 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

1.3  สายงานนกับริหารงานการคลัง  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยสาํนักการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 9)  
   (2)  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8   (นักบริหารงานการคลัง 8) 
   (3)  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7) 

1.4  สายงานนกับริหารงานชาง  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยการสาํนักการชาง  ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)   
   (2)  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8) 
   (3)  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7) 
 

  /1.5  สายงานนักบริหารงาน..... 
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1.5  สายงานนกับริหารงานสาธารณสุข  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 9  (นักบริหารงาน- 
         สาธารณสุข 9) 
   (2)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 8  (นักบริหารงาน- 
          สาธารณสุข 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 
   (3)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 7  (นักบริหารงาน- 
          สาธารณสุข 7) 

1.6  สายงานนกับริหารงานการศึกษา  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9  (นักบริหารงานการศึกษา 9)   
   (2)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8) 
   (3)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7) 

1.7  สายงานนกับริหารงานสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)   
   (2)  ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  ระดับ 7  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

1.8  สายงานนกับริหารงานชางสุขาภิบาล  ประกอบดวย 
   (1)  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานชางสุขาภบิาล 8)   
   (2)  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานชางสุขาภบิาล 7)   
 

 2. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมคัรคัดเลือก   
  ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงใด  จะตองเปนผูมคีุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้น  และมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละ
ตําแหนงตามทายประกาศรบัสมัครนี้ในวนัปดรับสมัคร   
 

 3.  การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
  3.1  การสมัครคัดเลือก  ผูที่จะสมัครคัดเลือกซึ่งสังกัดเทศบาลที่ตั้งอยูในจังหวดัใด ตองยื่น
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง  ณ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนัน้  ตั้งแตวันท่ี 27  สิงหาคม – 14  กันยายน  
2550  ในวันและเวลาราชการ 
  3.2  ผูสมัครคัดเลือก  มีสิทธิเลือกสมัครคัดเลือกไดเพยีงตาํแหนงเดียว  หากภายหลัง 
ปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไวหลายตําแหนง  จะพจิารณาใหมีสิทธิเขารับการคัดเลือกได 
ในตําแหนงทีไ่ดสมัครไวกอนแลวเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น 

/5.เอกสาร...... 
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5. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาทีรั่บสมัครคัดเลือก 
พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี ้
  4.1  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  (พนักงานเทศบาล)  จํานวน  1  ฉบับ  พรอม 
รับรองสําเนาทุกฉบับ  (ถายดานหนาและดานหลังของบตัรในใบเดียวกัน) 
  4.2  สําเนาบัตรประวัติพนกังานเทศบาลของผูสมัครคัดเลือก  พรอมรับรองสําเนาทุกหนา 
จํานวน  1  ชุด 
  4.3  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตใหสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  4.4  ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน  ความยาวไมนอยกวา  5  หนา  กระดาษ A4  รายละเอียด 
ตาม ผนวก ก.  แนบทายประกาศนี้  จํานวน  4  ชุด 
  4.5 แบบแสดงผลงานดานการบริหารจัดการ (ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป)  รายละเอยีด 
ตาม ผนวก ข.  แนบทายประกาศนี้  จํานวน  4  ชุด 
 

  สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง 
วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏวา 
ผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
 

5. คาธรรมเนียมในการสมัครคดัเลือก 
  ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ  400.-  บาท 
 

 6.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก 
  6.1  สํานักงานทองถ่ินจังหวดั ที่ผูสมัครไดยื่นใบสมัครไว  จะประกาศแจงรายชื่อผูม ี
คุณสมบัติครบถวนในการสมัครคัดเลือก ในวันที่  21  กนัยายน  2550  กรณีผูสมัครคัดเลือกไมมีช่ือเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวน  ผูสมัครคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยนัวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัคร 
เขารับการคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงทองถ่ินจังหวดั  พรอมเอกสารหลักฐานที่จะยนืยันวาเปนผูมคีุณสมบัติ
ครบถวน  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกลาวไดที่ทองถ่ินจังหวัด ที่ผูสมัครคัดเลือกยืน่ใบสมัครไวระหวาง 
วันที่ 24 – 28  กันยายน 2550  ในเวลาราชการ  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงค 

จะใหเพิ่มเติมรายชื่อแตประการใด 
 
 
 

/6.2  กรมสงเสริม..... 
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  6.2  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิ 

เขารับการคัดเลือกภายในวันที่  12  ตุลาคม 2550  ทาง www.thailocaladmin.go.th  ทั้งนี้  หากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  หรือเปนผู
ขาดคุณสมบัติ  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะตัดสทิธิผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมให
ผานการคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือ ผูนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  และหากพบวาเปนการทุจริต
จะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น 
 7.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะดําเนินการคัดเลือกโดยทดสอบสมรรถนะทางการ
บริหาร  และการประเมินสมรรถนะของบุคคล   ดังนี้ 
  7.1 การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (100 คะแนน) 
   ทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร เชน  วิสัยทัศน  การบรหิารการเปลี่ยนแปลง   
ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การวางแผน  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค วุฒิภาวะทางอารมณ เปนตน  โดยการทดสอบ
แบบปรนัย  
  7.2 การประเมินสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน)  
   โดยการสมัภาษณ  เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลเกี่ยวกับความชํานาญและความ
เชี่ยวชาญในตาํแหนงที่สมัครสอบ  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ  ปฏิภาณไหวพริบ การแกไขปญหาและ
แนวความคิด เปนตน  
   
 

8. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมในการทดสอบสมรรถนะ 

ทางการบริหารตามขอ 7.1 และการประเมนิสมรรถนะของบุคคลตามขอ 7.2  ไมต่ํากวารอยละ 70 
 

9. การขึ้นบัญชผีูผานการคัดเลือก 
  ผูที่ผานการคัดเลือกโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จะไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการ
คัดเลือก โดยจะเรียงลําดับทีจ่ากผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนรวม (ขอ 7.1 และขอ 7.2) สูงลงมาตามลําดับ   
ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากนั  จะใหผูผานการคดัเลือกที่ไดคะแนนการทดสอบสมรรถนะ
ทางการบริหาร  (ขอ 7.1) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากนัอีก ก็ใหผูทีม่ีอาวุโสสูง
กวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 

/การขึ้นบัญชี..... 
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  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก จะขึ้นบัญชี ไวเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามี
การคัดเลือกอยางเดยีวกันนีอี้กและไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งนี้เปน
อันยกเลกิ 
 10.  การบรรจุและแตงตัง้ 
    ผูผานการคัดเลือกในตําแหนงใด จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  ดังนี ้
  10.1 เมื่อเทศบาลที่มีพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ในตําแหนงนั้นวาง และ 
ขอใชบัญชีโดยระบุช่ือผูผานการคัดเลือกในตําแหนงที่วางนั้น เพื่อรับโอนและแตงตัง้ในตําแหนงทีว่าง 
  10.2 กรณีที่เทศบาลใดมีตําแหนงบริหารวางลง หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้น
ใหมเกนิกวา 60 วัน  โดยท่ีเทศบาลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีมติใหสงบัญชีผูผานคัดเลือก
ตามลําดับที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหเทศบาลนั้น เพื่อดาํเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง 
 10.3 กรณีที่เทศบาล ไดดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารที่วางแลว  
แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการ
กําหนดขึ้นใหม  และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีมติใหสงบัญชีผูผานคัดเลือกตามลําดับที่ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหเทศบาลนั้น เพื่อดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่    17     สิงหาคม   2550 
 

นายสมพร   ใชบางยาง 
 

 (นายสมพร   ใชบางยาง) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประธานกรรมการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

 
 

 

ร

ห

ห

บ

จ



 
ขั้นตอนการดาํเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ประจําป 2550 

ของสํานักงานทองถิ่นจังหวดั 
******************************************************* 

 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 

1. การรับสมัครคัดเลือก      1.1 กอนวันรับสมัคร 
         1) ควรเตรียมวัสดุอุปกรณและเอกสารตางๆ 
ที่จําเปนตองใช  ดังนี ้

1.1) ใบสมัครสอบ (ผูสมัครอาจพิมพจาก 
Internet ได) 

1.2)  ปายประกาศรายละเอียดตางๆ ที่ ควร 
แจงใหผูสมัครทราบลวงหนา เชน กําหนดวนัที่จะ
ประกาศรายชือ่ผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
เปนตน 
       2) ในการรับสมัครคัดเลือก ถาคาดวาจะมีผูมา
สมัครคัดเลือกเปนจํานวนมาก ควรจะดําเนนิการ 
ดังนี ้
              2.1) มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการรับสมัครเปนรายตําแหนงเพื่อปองกันการ
สับสน หรือผิดพลาดในการรับสมัคร   
             2.2) จดัใหมีสถานทีรั่บสมัครโดยเฉพาะ 
และมีที่ติดประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร แผนผัง
แสดงขั้นตอนในการยื่นใบสมัคร ฯลฯ  
            2.3) จดัใหมีเจาหนาที่คอยตอบปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก  
     1.2 วันรับสมัครสอบ 
      1) เมื่อผูสมัครยื่นใบสมคัร และหนังสอืรับรอง
ของนายกเทศมนตรี รวมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ
เจาหนาที่ผูรับสมัครตองตรวจดูวาผูสมัครกรอกใบ
สมัครถูกตองและครบถวนหรือไม 
 

22  - 26 ส.ค. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 ส.ค. – 14 ก.ย.50 

5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 วัน 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การตรวจคุณสมบัติของ
ผูสมัครสอบ 

      2) เอกสารและหลักฐานที่ยื่นสมัครจะตอง
ถูกตองและครบถวนตามที่กาํหนดในประกาศรับ
สมัคร โดยจะตองไมมีรอยขีด  ลบ  ขูด  ฆาใดๆ   
ทั้งสิ้น ในกรณีที่สงสัยตองใหผูสมัครนําเอกสาร
ตนฉบับมาแสดงดวย  
      3) เมื่อผูสมัครไดชําระคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบรอยแลว ใหออกเลขลําดับที่สมัคร
เขารับการคัดเลือก (ในใบสมัครฯ)โดยแยกเปนแต
ละตําแหนง 
       4) สรุปการรับสมัครในแตละวนัโดยแยกเปน
รายตําแหนง ตามแบบรายงานการรับสมัคร 
 
     2.1 ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1) แตงตัง้เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครในแตละตําแหนง 
          2) การตรวจสอบ  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก
จะตองเปนผูมคีุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว
ในทายประกาศรับสมัครฯ โดยสามารถตรวจสอบ
ไดจากใบสมัคร และสําเนาบตัรประวัติพนกังาน
เทศบาลที่ผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง  
         3) กรณถีาไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยประการ
ใด จะตองใหผูสมัครนําเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน
มายื่นใหม สําหรับเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชถาย 
สําเนาจะตองใหผูสมัครรับรองความถูกตองของ
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว โดยลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองไวทุกฉบับ (ทุกหนาทกุแผน) ดวย 
         4) กรณคีุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหรายงานทองถ่ินจังหวดัเพือ่พิจารณาและทํา
ความเหน็ 
          5) ทองถ่ินจังหวดัใหความเหน็เกีย่วกับ
คุณสมบัติของผูสมัครในใบสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ส.ค. – 19 ก.ย..50 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 วัน 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ วันดําเนินการ จํานวนวัน 

3.การประกาศรายชื่อผูมี
คุณสมบัติครบถวนในการ
สมัครคัดเลือกและคะแนน
ประวัติการรับราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก 
 

     3.1 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประกาศแจง
รายช่ือผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครคัดเลือก 
(เรียงลําดับตามลําดับที่สมัครคัดเลือก) 
       3.2 กรณีผูสมัครคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวน เหน็วาตนเองมีคุณสมบัติใน
การสมัคร  ผูสมัครคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิทักทวงและ
ขอใหเพิ่มชื่อ  โดยทําเปนหนงัสือและยื่นหนังสือที่
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัที่ผูสมัครคัดเลือกยื่นใบ
สมัครไวระหวางวันที่ 24–28 กันยายน 2550 ใน
เวลาราชการ 
     3.3 กรณีมกีารทักทวงตามขอ 3.2 ใหทองถ่ิน
จังหวดัพิจารณาและดําเนนิการใหถูกตอง 
      3.4 เมื่อดําเนินการตามขอ 3.3 แลวใหสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวดัรวบรวมใบสมัคร เอกสารวิสัยทัศน  
เอกสารผลการปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบการ
สมัครตางๆ  รวมทั้งประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ 3.1 ที่แกไขแลว (พรอมแผนดิสก
ประกาศดังกลาว) และคาธรรมเนียมการสมัคร    
สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวยตนเอง
ที่ฝายเลขานุการ ก.ท. ภายในวันที่ 2  ตุลาคม 2550 
 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผูมี 
สิทธิเขารับการคัดเลือกในวนัที่ 12 ตุลาคม 2550 
(กอนวันดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทํา
การ) 

21 ก.ย.50 
 

 
24 – 28 ก.ย.50  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 ต.ค.50 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 ต.ค..50 
 

  
 

 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบรายงานจาํนวนผูสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหารในแตละตําแหนง 
จังหวัด........................................................................... 

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

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

  ตามที่ใหสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด.......................................................ดําเนนิการรับสมัคร

คัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ระหวางวนัที่ 
27 สิงหาคม – 14 กันยายน  2550 นั้น  บัดนี้ การรับสมัครไดส้ินสุดลงแลว จึงขอรายงานจํานวนผูสมัครฯ ดังนี้   
 

 

ท่ี ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน หมายเหตุ 
1 ปลัดเทศบาล ระดับ 9 (นกับริหารงานเทศบาล 9)   

2 ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)   

3 ปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)   

4 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผน(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

  

5 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือผูอํานวยการ

กองวิชาการและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

  

6 ผูอํานวยสํานกัการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 9)    

7 ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8)     

8 ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)   

9 ผูอํานวยการสํานักการชาง  ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)     

10 ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)   

11 ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)   

12  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ระดบั 9 (นักบริหารงานสาธารณสุข 9)   

13 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)   

14 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)   

15 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9  (นักบริหารงานการศึกษา 9)   

16 ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)  หรือ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8) 
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ท่ี ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน หมายเหตุ 
17 ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7)   

18 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)    

19 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 7(นักบริหารสวัสดิการสังคม 7)   

20 ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8)     

21 ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7)     

 รวมผูสมัครท้ังหมด   
 
 
      ลงชื่อ...................................................................ผูรายงาน 
              (.................................................................) 
     ทองถ่ินจังหวดั................................................................... 
 

 
 

***หมายเหตุ  ใหรายงานในวนัท่ี  17  กันยายน  2550 

               ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-5637 หรือ 0-2241-9000 ตอ 3331   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยาง) 
ประกาศสํานักงานทองถ่ินจังหวัด................................................... 

เร่ือง   แจงรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงบริหาร ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการสมคัรคัดเลือก 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

……………………………………….. 
 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดมีประกาศลงวนัที่     สิงหาคม 2550  รับสมัคร
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยใหพนกังาน
เทศบาลผูมีคณุสมบัติตามประกาศดังกลาว และประสงคจะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมคัรเขารับการคัดเลือก   
ณ  สํานักงานทองถ่ินจังหวดั  ระหวางวนัที่ 27  สิงหาคม – 14 กันยายน 2550 นั้น 
 บัดนี้  การดําเนินการรับสมัครคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอแจงรายชื่อพนักงานเทศบาล 
ตําแหนงบรหิารผูสมัครคัดเลือกในตําแหนงตางๆ  ซ่ึงตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี ้
 1. ตําแหนงปลดัเทศบาล ระดบั 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) รายละเอยีดตามผนวก 1 
 2. ตําแหนงปลดัเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8) รายละเอียดตามผนวก 2 

 3. ตําแหนงปลดัเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7) รายละเอียดตามผนวก 3 

 4. ตําแหนงหัวหนาสํานักปลดัเทศบาล ระดบั 8(นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือผูอํานวยการ 
     กองวิชาการและแผน(นักบริหารงานทั่วไป 8) รายละเอียดตามผนวก 4 
 5. ตําแหนงผูอํานวยสํานักการคลงั  (นักบริหารงานการคลัง 9) รายละเอียดตามผนวก 6 
 6. ................................................................................................................................... 
 7..................................................................................................................................... 
 

 ทั้งนี้  ขอแจงใหผูสมัครคัดเลือกไดทราบวา 
 1. หากผูสมัครคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือไมถูกตอง  ผูสมัครคัดเลือกผูนั้น
มีสิทธิที่จะยืนยันวาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนในการสมคัรเขารับการคัดเลือก หรือขอแกไขใหถูกตองโดยทํา
หนังสือถึงทองถ่ินจังหวดั  พรอมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยนัวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน โดยยื่นหนังสือและ
เอกสารดังกลาวไดที่สํานกังานทองถ่ินจังหวัด ที่ผูสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครไวระหวางวันที่ 24 - 28 กันยายน 
2550  ในเวลาราชการ  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเตมิรายชื่อ หรือ
แกไขแตประการใด 
 2. ประกาศฉบบันี้มิใชประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ตลอดจนวนั เวลา สถานที่
ดําเนินการคัดเลือก  ภายในวนัที่  12 ตุลาคม 2550 โดยผูสมัครสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซดของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน www.thailocaladmin.go.th  
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  21  กันยายน   พ.ศ. 2550   
 
                           (ลงชื่อ).................................................................... 
                                     (..................................................................) 
                     ทองถ่ินจังหวดั.................................................... 
 



 

แบบรายงานจาํนวนผูสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหารในแตละตําแหนง 
จังหวัด........................................................................... 

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

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

  ตามที่ใหสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด.......................................................ดําเนนิการรับสมัคร

คัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ระหวางวนัที่ 
27 สิงหาคม – 14 กันยายน  2550 นั้น  บัดนี้ การรับสมัครไดส้ินสุดลงแลว จึงขอรายงานจํานวนผูสมัครฯ ดังนี้   
 

 

ท่ี ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน หมายเหตุ 
1 ปลัดเทศบาล ระดับ 9 (นกับริหารงานเทศบาล 9)   

2 ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)   

3 ปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)   

4 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผน(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

  

5 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือผูอํานวยการ

กองวิชาการและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

  

6 ผูอํานวยสํานกัการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 9)    

7 ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8)     

8 ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)   

9 ผูอํานวยการสํานักการชาง  ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)     

10 ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)   

11 ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)   

12  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ระดบั 9 (นักบริหารงานสาธารณสุข 9)   

13 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)   

14 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)   

15 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9  (นักบริหารงานการศึกษา 9)   

16 ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)  หรือ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8) 
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ท่ี ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน หมายเหตุ 
17 ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7)   

18 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)    

19 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 7(นักบริหารสวัสดิการสังคม 7)   

20 ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8)     

21 ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7)     

 รวมผูสมัครท้ังหมด   
 
 
      ลงชื่อ...................................................................ผูรายงาน 
              (.................................................................) 
     ทองถ่ินจังหวดั................................................................... 
 

 
 

***หมายเหตุ  ใหรายงานในวนัท่ี  17  กันยายน  2550 

               ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-5637 หรือ 0-2241-9000 ตอ 3331   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยาง) 
ประกาศสํานักงานทองถ่ินจังหวัด................................................... 

เร่ือง   แจงรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงบริหาร ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการสมคัรคัดเลือก 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

……………………………………….. 
 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดมีประกาศลงวนัที่     สิงหาคม 2550  รับสมัคร
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยใหพนกังาน
เทศบาลผูมีคณุสมบัติตามประกาศดังกลาว และประสงคจะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมคัรเขารับการคัดเลือก   
ณ  สํานักงานทองถ่ินจังหวดั  ระหวางวนัที่ 27  สิงหาคม – 14 กันยายน 2550 นั้น 
 บัดนี้  การดําเนินการรับสมัครคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอแจงรายชื่อพนักงานเทศบาล 
ตําแหนงบรหิารผูสมัครคัดเลือกในตําแหนงตางๆ  ซ่ึงตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี ้
 1. ตําแหนงปลดัเทศบาล ระดบั 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) รายละเอยีดตามผนวก 1 
 2. ตําแหนงปลดัเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8) รายละเอียดตามผนวก 2 

 3. ตําแหนงปลดัเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7) รายละเอียดตามผนวก 3 

 4. ตําแหนงหัวหนาสํานักปลดัเทศบาล ระดบั 8(นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือผูอํานวยการ 
     กองวิชาการและแผน(นักบริหารงานทั่วไป 8) รายละเอียดตามผนวก 4 
 5. ตําแหนงผูอํานวยสํานักการคลงั  (นักบริหารงานการคลัง 9) รายละเอียดตามผนวก 6 
 6. ................................................................................................................................... 
 7..................................................................................................................................... 
 

 ทั้งนี้  ขอแจงใหผูสมัครคัดเลือกไดทราบวา 
 1. หากผูสมัครคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือไมถูกตอง  ผูสมัครคัดเลือกผูนั้น
มีสิทธิที่จะยืนยันวาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนในการสมคัรเขารับการคัดเลือก หรือขอแกไขใหถูกตองโดยทํา
หนังสือถึงทองถ่ินจังหวดั  พรอมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยนัวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน โดยยื่นหนังสือและ
เอกสารดังกลาวไดที่สํานกังานทองถ่ินจังหวัด ที่ผูสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครไวระหวางวันที่ 24 - 28 กันยายน 
2550  ในเวลาราชการ  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเตมิรายชื่อ หรือ
แกไขแตประการใด 
 2. ประกาศฉบบันี้มิใชประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ตลอดจนวนั เวลา สถานที่
ดําเนินการคัดเลือก  ภายในวนัที่  12 ตุลาคม 2550 โดยผูสมัครสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซดของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน www.thailocaladmin.go.th  
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  21  กันยายน   พ.ศ. 2550   
 
                           (ลงชื่อ).................................................................... 
                                     (..................................................................) 
                     ทองถ่ินจังหวดั.................................................... 
 



 

บัญชีรายชื่อตาํแหนงท่ีจะคดัเลือกและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่   17  สิงหาคม  2550 

 
ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

1. ปลัดเทศบาล ระดับ 9  
    (นักบริหารงานเทศบาล 9) 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล    
   ระดับ9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) มาแลวไมนอยกวา  
   1 ป หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
    ปลัดเทศบาล ระดับ8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)  
    มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 22,330 บาท 

2. ปลัดเทศบาล ระดับ 8  
    (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล    
   ระดับ8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) มาแลวไมนอยกวา  
   2 ป หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล   
   ระดับ7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป   
   (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญา  
   โท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  การปกครอง    
   รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมาย) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

3. ปลัดเทศบาล ระดับ 7  
    (นักบริหารงานเทศบาล 7) 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล  
   ระดับ7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
   หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงาน 
   เทศบาล 6 มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ให 
   ลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํา 
   กวานี้ทางรัฐศาสตร  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร   
   การบริหารรัฐกิจ  กฎหมาย) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กาํหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 

 
 
 
 



 
- 2 - 

 
 

ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8  
    (นักบริหารงานทั่วไป 8) 
   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8  
    (นักบริหารงานทั่วไป 8) 
   ผูอํานวยการสวน ระดับ 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8) ใน 
   สํานักปลัดเทศบาลหรือสํานักวิชาการและแผนงาน 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลดั 
    เทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือผูอํานวย 
    การกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นกับรหิารงาน 
    ทั่วไป 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงหรือ 
   เคยดํารงตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารงาน 

    ทั่วไป 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ให 
     ลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา 
     กวานี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ   
     สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

5. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7  
    (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 
    (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย ระดบั7  
    (นักบริหารงานทั่วไป 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ   
    ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงาน 
    ทั่วไป 6 มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ให 
    ลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา 
    กวานี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ   
    สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 
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ตําแหนงที่จะคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

6. ผูอํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9  
    (นักบริหารงานการคลัง 9) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  
    ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8) หรือผูอํานวยการสวน  
    (นักบริหารงานการคลัง 8) ในสํานกัการคลัง มาแลวไม 
    นอยกวา 4 ป  
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 22,330 บาท 

7. ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8  
    (นักบริหารงานการคลัง 8) 
    ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8) ใน 
    สํานักการคลัง 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  
    ระดบั 7 (นกับรหิารงานการคลัง 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
   หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝายระดับ 7  
   (นักบรหิารงานการคลัง 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนด   
    เวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือ 
   เทียบไดไมต่าํกวานีท้างบญัชี  พาณชิยศาสตร เศรษฐศาสตร   
   บริหารการคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร   
   บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ 
   และการจดัการทั่วไปตองมกีารศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา  
   15 หนวยกิต)) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

8. ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7  
    (นักบริหารงานการคลัง 7) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย ระดบั7 
    (นักบริหารงานการคลัง 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานการ 
   คลัง 6 มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ใหลด 
   เปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา 
   กวานี้ทางบญัชี  พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร   บริหาร- 
   การคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  
   การจัดการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ  
   ทั่วไปตองมกีารศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกติ)) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 
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ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
9. ผูอํานวยการสํานักการชาง ระดับ 9  
    (นักบริหารงานชาง 9) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  
    ระดับ 8 (นักบริหารงานชาง 8)  หรือผูอํานวยการกองชาง 
    สุขาภิบาล ระดับ 8 (นักบรหิารงานชางสุขาภิบาล 8) หรือ 
    ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 ในสํานักการชาง มาแลวไม 
    นอยกวา 4 ป  
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 22,330 บาท 

10. ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8 (นักบริหารงานชาง 8) หรือ 
     ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารงานชาง 8) ในสํานัก 
     การชาง 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  
    ระดับ 7 (นักบริหารงานชาง 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
    หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย  
    ระดับ 7 (นักบริหารงานชาง 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป  
   (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท  
    หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม- 
    ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ   
    วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมกอสราง  
    สถาปตยกรรม  ผังเมือง   กอสราง  ไฟฟา  เครื่องกล   
     การจัดการงานกอสราง) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

11. ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7  
    (นักบริหารงานชาง 7) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย ระดบั7 
    (นักบริหารงานชาง 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานชาง 6  
   มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  
    สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
    ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรม 
    สุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล   
    วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม   
    ผังเมือง  กอสราง ไฟฟา เครื่องกล การจัดการงานกอสราง) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 
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ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
12. ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดบั 9  
    (นักบริหารงานสาธารณสุข 9) 
 

 1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข   
    และสิ่งแวดลอม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) หรือ 
    ผูอํานวยการสวนระดับ 8 ในสํานักการสาธารณสุขฯ มาแลวไม 
    นอยกวา 4 ป  
 2. มีคุณวุฒติรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน 
     กําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
 3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 22,330 บาท 

13. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  
    (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 
    ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)   
   ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1. ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
    และสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบรหิารงานสาธารณสุข 7) มาแลว 
   ไมนอยกวา 2 ป หรือดาํรงตําแหนงหรือเคยดาํรงตาํแหนงหวัหนา 
   ฝายระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
   (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือ  
   เทียบไดไมต่าํกวานีพ้ยาบาลศาสตร  แพทยศาสตร  เภสัชศาสตร   
   ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  สาธารณสุขศาสตร   
   สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนคิการแพทย  วทิยาศาสตร (ทางดาน 
   สุขศกึษา สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภยั อนามัย  
   การพยาบาล  สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามยั  สาธารณสุขมูลฐาน)) 
2. มีคุณวุฒติรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ 18,180 บาท 

14. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7  
      (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 
 

1. ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย ระดบั7  
   (นักบรหิารงานสาธารณสุข 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 6  
   มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ 
   ผูไดรับปริญญาโทหรือเทยีบได ไมต่าํกวานี้พยาบาลศาสตร  
   แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  เภสัชศาสตร  
   สาธารณสุขศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการแพทย     
   วิทยาศาสตร (ทางดานสุขศกึษา สุขภาพสิง่แวดลอม สาธารณสุข- 
    ความปลอดภัย อนามยั การพยาบาล สุขาภบิาล  อนามัยชีวอนามัย  
    และสาธารณสุขมูลฐาน)) 
2. มีคุณวุฒติรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ 14,810 บาท 
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ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
15. ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9  
    (นักบริหารการศึกษา 9) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 
    การศึกษา ระดับ 8 (นักบรหิารการศึกษา 8) หรือ 
    รองผูอํานวยการสํานักการ ระดับ 8 ในสํานักการศึกษา  
    มาแลวไมนอยกวา 4 ป   
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กาํหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 22,330 บาท 

16. ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 (นกับริหารการศกึษา 8)  
     หรือรองผูอํานวยการสํานกั ระดบั 8 (นกับริหารการศึกษา 8)  
    ในสํานักการศึกษา 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 
    การศึกษา ระดับ 7 (นักบรหิารงานการศกึษา 7) มาแลว 
   ไมนอยกวา 2 ป หรือดาํรงตําแหนงหรือเคยดาํรงตาํแหนง 
   หัวหนาฝายระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7)  มาแลว 
   ไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ 
   ผูไดรับปริญญาโทหรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา)  
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

17. ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7 
     (นักบริหารการศึกษา 7) 
 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝายระดับ 7  
    (นักบริหารการศึกษา 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
    ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากองการศกึษา  
    ระดับ6 หรือหัวหนาฝาย ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา 6)  
    มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  
    สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
    ทางการศึกษา)  
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 
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ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
18. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8  
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
 

1. ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  
    สวัสดกิารสังคม  (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 7)  
   มาแลวไมนอยกวา  2 ป  หรือดํารงตําแหนงหรือเคย 
   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นักบริหารงาน   
   สวัสดิการสังคม 7) มาแลวไมนอยกวา 4 ป(กําหนดเวลา  
   4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบ 
    ไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวทิยา  
    จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท  

19. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ 7  
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย  
   (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) มาแลวไมนอยกวา  
   2 ป หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา  
   หัวหนาฝาย (นักบริหารงานสวัสดิการ-สังคม 6) หรือ 
   หัวหนากอง (นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม 6) มาแลว 
   ไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  
   สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
   ทางสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยา   
   การพัฒนาชมุชน การบริหาร การปกครอง)    
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 
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ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
20. ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล  ระดับ 8   
      (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) 
 

1. ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 
    ชางสุขาภิบาล (นักบรหิารงานชางสุขาภิบาล 7) มาแลว 
   ไมนอยกวา 2 ป หรือดาํรงตําแหนงหรือเคยดาํรงตาํแหนง 
   ไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7)  
   มาแลวไมนอยกวา 4 ป (กาํหนดเวลา 4 ป  ใหลดเปน 3 ป  
   สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบได ไมต่ํากวานี้ทาง 
   วิศวกรรมศาสตร) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 18,180 บาท 

21. ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 7   
      (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7)   

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย  
   (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป   
   หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
   หัวหนาฝาย (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 6) หรือ 
   หัวหนากอง (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 6) มาแลว 
   ไมนอยกวา 4 ป (กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  
   สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง 
   วิศวกรรมศาสตร) 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม 
    มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 14,810 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวดั..............................................................           ลําดับที่สมัคร.......................... 
ตําแหนงที่สมคัร................................................ 

 
ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงท่ีสูงขึ้นสาํหรับตําแหนงผูบรหิาร 

ของเทศบาล  ประจําป 2550 
สมัครตําแหนง...........................................................(................................................) 

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

1.  ช่ือ  …………………………………………..สกุล…………………………………….. 
2.  เพศ        ชาย       หญิง 
3.  วัน  เดือน  ปเกิด…………………………อายุปจจบุัน………….ป  วันเกษยีณอายุราชการ…………… 
4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง….............………………………………ระดับ………………….. 

เงินเดือน……….................………บาท  เงินประจําตําแหนง…………………..บาท 
กอง/ฝาย……………………………… 
เทศบาล…………........……………..อําเภอ………………………จังหวัด…………………… 
โทรศัพท……………….....……….  โทรสาร…………………………… e-mail  ……………….. 

5.  สถานที่ติดตอ 
 ที่อยูปจจุบนัสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขที่………………………….ซอย/ตรอก………………………….ถนน…………………… 
 แขวง/ตําบล………………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวดั…………………. 
 รหัสไปรษณยี………………………..โทรศัพท…………………………..โทรสาร……………… 
 โทรศัพทมือถือ......................................................................e-mail……………………………….. 
6.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ  

ช่ือคูสมรส……………………………..สกุล…………………….อาชีพ………………….. 
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….คน  หญิง……คน) 
 
7.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เปนโรคเหลานี้หรือไม ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน 
ไมเปน 

      

 
          /8.ประวัต.ิ.... 
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8.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปที่สําเร็จ การไดรับทุน 

ต่ํากวาปริญญาตรี      

ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ      

 
9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ………………………….ตําแหนง………………….ระดับ…………….. 
 ระยะเวลาปฏบิัติราชการรวม…………………ป…………..เดือน 
 

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ช่ือตําแหนง สังกัด 
ชวงเวลาที ่

ดํารงตําแหนง 
รวมเวลา 

ดํารงตําแหนง 
1........................................................ 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 
5. ....................................................... 
6. ....................................................... 
7. ....................................................... 
8. ....................................................... 
9. ....................................................... 

ฯลฯ 
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10.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หนวยงานทีจ่ดั สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
11.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 
 

การดูงาน 
เร่ือง สถานที่ ระหวางวันที ่ ทุนการดูงาน 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เร่ือง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏบิัติงาน ผลสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
13.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………….. 
 คอมพิวเตอร…………………………………………………………………… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)……………………………………………………………… 
 
14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
15.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ไดรับการยกยอง 
 

วันที ่ รางวัล/เกียรตคิุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที่/ผูมอบเกียรติคณุ 
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16.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ  ของผูสมัครที่เห็นวาเดน  และเกีย่วของกับงาน 
 ……………………………………………………………………………………………….................. 
 ……………………………………………………………………………………………….................. 
 ……………………………………………………………………………………………….................. 
 

17.  ผลงานหรืองานสําคัญดานบริหารจัดการ  จํานวน ............ ผลงาน (ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป)    
1) ………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
(ใหแสดงรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ โดยควรจดัทําเปนรูปเลมแยกตางหาก) 

 

18.  ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน  จํานวน .................ชุด  (ที่แนบทาย)   
1) ………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
(ควรจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 

 

     ทั้งนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพรอมดวยแลว   
  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนง
............................................................(.............................................................) และขอรับรองวาขอมูลที่ใหไว
ในใบสมัครนีถู้กตองครบถวนทุกประการ 

 

    ลงลายมือชื่อผูสมัคร………........………………………. 
              (……….....…….....……………….) 
                วันที่  เดือน  ป  ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นทองถิ่นจงัหวัด 

             มีคุณสมบัติครบถวน 
             คุณสมบัติไมครบถวน  เนื่องจาก...................................................................................... 
              ......................................................................................................................................... 
 

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

                               ทองถ่ินจังหวัด............................................................. 



 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตร ี
อนุญาตใหพนกังานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบริหาร ประจําป  2550 

 
         เขียนที.่........................................................ 
       วันที.่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................ 
  ขาพเจา.................................................................ตําแหนง นายกเทศมนตรี เทศบาล.......................... 
จังหวดั........................................................อนุญาตให............................................................................................
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล  ตําแหนง............................................................................................ระดับ.................... 
สํานัก/กอง...........................................................................................เทศบาล......................................................
จังหวดั.............................................................................สมัครเขารับการการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ 
เร่ืองรับสมคัรคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ประจําป 2546 ในตําแหนง............................. 
............................................................................................................................ได 
 
 
     ลงชื่อ.................................................................................. 
      (........................................................................) 
     ตําแหนง นายกเทศมนตรี เทศบาล...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ผนวก ก.) 
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550 
........................................................................................ 

 

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวสัิยทัศนดวยตนเอง  โดยมี
องคประกอบและรูปแบบในการเขียน  ดงันี้ 
  1. องคประกอบในการเขยีนขอเสนอ 

(1) ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกจิกรรมที่จะดําเนินการ  และกําหนดตัวช้ีวดั 
ความสําเร็จไวดวย  โดยการนําเสนอเกีย่วกับวิสัยทัศนนี ้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด  ความ
คาดหวัง  เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัตขิองตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของเทศบาลในดานตางๆ ของตําแหนงทีส่มัครเขารับการคัดเลือก เชน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อใหเทศบาลมีความเขมแขง็และมี
ศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะและการรองรับการถายโอนภารกิจตางๆ เพื่อใหเกดิประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางแทจริง  ตลอดจนอาจอางองิทฤษฎี  แนวคิด หลักทางวชิาการตางๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตอง
เปนขอเสนอทีเ่ปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได  และมีเหตุผลประกอบขอเสนอที่นาเชื่อถือ มีความ
สอดคลองกันในประเด็นตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได   
   (2) บทสรุป  และขอเสนอแนะ 
 

  2. รูปแบบการเขียนขอความ 
   การเขียนขอความเกีย่วกับวสัิยทัศนนี้ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขยีนขอเสนอเกีย่วกับ
วิสัยทัศน  ดังนี้ 
   (1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ 1 
   (2)  มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
   (3)ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งอาจ 
ยกตวัอยางมาประกอบพอสงัเขปเพื่อใหเกดิความเขาใจทีด่ียิ่งขึ้น 
   (4) มีความยาว  5  หนากระดาษ A4  โดยจดัพิมพและจัดทํารูปเลมใหเรียบรอยจํานวน 4 ชุด 
  

  3. รูปแบบการนําเสนอ 
(1) ปกหนา 

   (2) สารบัญ 
   (3) ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
   (4) บทสรุป 
   (5) เอกสารอางอิง  
 

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

 
 



(ตัวอยาง) 
 

แบบขอเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน 
ของ....................................................................................................... 

ตําแหนง.......................................................................เทศบาล.............................................จังหวัด...................... 
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลอืกในตําแหนง...................................................(.......................................................) 

********************************************************* 
เร่ือง.......................................................................................................... 
 
  หลักการและเหตุผล............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ขอเสนอ............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

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

ผูเสนอขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน 
......................./.................../.................. 

 
 

 



(ผนวก ข.) 
(ตัวอยาง) 

 

แบบแสดงผลงานดานการบริหารจัดการ(ผลงานยอนหลังไมเกนิ 3 ป) 
ของ....................................................................................................... 

ตําแหนง.......................................................................เทศบาล.............................................จังหวัด...................... 
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลอืกในตําแหนง...................................................(.......................................................) 

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

1. ช่ือผลงาน............................................................................................................................................................ 
2. ระยะเวลาทีด่ําเนินการ......................................................................................................................................... 
3. ความรูความสามารถที่ใชในการดําเนินการ (ที่แสดงถงึศักยภาพในการบริหารจัดการ)...................................... 
 3.1 .................................................................................................................................................................... 
 3.2 .................................................................................................................................................................... 
 3.3 .................................................................................................................................................................... 
 3.4 .................................................................................................................................................................... 
4. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนนิการ..................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
5. ผลผลิต/ผลลัพธของงาน (เชิงปริมาณ/คณุภาพ)................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
6. ประโยชนของผลงาน/การไดรับการยอมรับ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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7.  ความยุงยากในการดําเนนิการ/ปญหา/อุปสรรค.................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
8. ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 

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

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

  ไดตรวจแลวขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดงักลาวขางตนตรงกับความเปนจริง 
ทุกประการ 
 
 

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

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