
  
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 

**************************** 
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับ

ต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  จะด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (4) และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับ
พนักงานเทศบาล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้  

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  1.1  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับ 8)  กองคลัง 
   1.2  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 8) กองการศึกษา 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก    
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานเทศบาล  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่ก าหนดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด ในวันรับสมัคร  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 

 3. กำรรับสมัคร 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบ
ที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ด้วยตัวเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลา
ราชการ 
 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  ใบสมัครฯ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 
  (2)  รูปถ่ายเครื่องแบบราชการ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน  1  ปี)  จ านวน  3  รูป  โดยเขียนชื่อตัว – สกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (4)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาผลการศึกษา (Transcript)  ที่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  จ านวน 1 ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (6)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันสมัครคัดเลือก 
จ านวน 1 ฉบับ 
  (7)  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและ
โอน (ย้าย) ได ้(ผนวก ค) 

/ (8)  แบบสรุปคะแนน... 
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  (8)  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ผนวก ง)  จ านวน  1  ฉบับ 
  (9)  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ความยาว
ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A 4 และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน 3 ชิ้น โดยเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 9 ชุด 
  (10)  แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผนวก จ)  จ านวน 9 ชุด 
  (11)  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ 
 ส าหรับการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด              
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ             
การคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ  ทั้งสิ้น 

 5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จ านวน 400 บาท โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่สมัคร  และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการประเมิน
จากการจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัคร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ 
และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ) 

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก   
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  

 8. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำรคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่  30 พฤศจิกายน 2558                      

(เวลา  และสถานที่  จะประกาศให้ทราบในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558)  

 9. กำรแต่งกำย 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติสีกากีแขนยาวคอพับ 

 10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า        

ร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการคัดเลือก 

11.  ข้อห้ำมส ำหรับพระภิกษุสำมเณร            
พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างลาอุปสมบท  ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ

ส านักงาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ที ่ มท  0311/ว 5626  ลงวันที ่ 23  มกราคม  2524  เรื่อง  พระภิกษุสมัครสอบ 

 12. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558         

โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า            
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

/ 13.  การข้ึนบัญชี... 
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 13. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้  ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศ          

ผลการคัดเลือกเป็นต้นไปและให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารของ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอ                  
พระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น  และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใด           
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  13.1  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
  13.2  ผู้นั้นได้สละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
  13.3  ผู้นั้นออกจากราชการไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
  13.4  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม ่
  13.5  หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่คัดเลือกนั้น 
  13.6  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

 14. กำรแต่งตั้ง 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้ง ณ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  ตามล าดับที่ที่ได้
ขึ้นบัญชีไว้ในประกาศผลการคัดเลือกได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 
 

(นายชรัตน์   สินธุสอาด) 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 

 
1.  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  (นักบริหำรงำนคลัง ระดับ 8) 
  1.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
    1)   ได้ รั บปริญญาตรี   หรือเทียบได้ ไม่ต่ ากว่ านี้ ทางบัญชี   พาณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์  บริหารการคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนด 
ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 
    2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานคลัง 7) 
หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
    3)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานคลัง 7) 
หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลังหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา  4  ปี  ให้ลดเป็น  3  ปี  ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหารการคลัง  การเงิน  การเงินและการ
ธนาคาร  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต)  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  19,860  บาท 
 
2.  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  (นักบริหำรกำรศึกษำ ระดับ 8) 
  2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    1)  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา  หรือสาขาวิชาศึกษา
ศสาสตร์  หรือคุณวุฒิอื่นที่  ก.ท. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
    2)   ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการกองการศึกษา  7                        
(นักบริหารการศึกษา 7)  และหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา  คศ.2  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ 
    3)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)           
และหรือนักบริหารการศึกษา  คศ.2  มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  หรือ 
    4)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 
    5)  ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท่ี  ก.ท. ก าหนด 

  2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  19,860  บาท 
 
 

 



ผนวก ข 
 

ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำล เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสงูขึ้น 
ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรของเทศบำล 

ต ำแหน่ง…………………………………………………….. 
เทศบำล……………………………………..………..……..  

อ ำเภอ……………..……………………. จังหวัด……………………………………. 
************************** 

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   เงินประจ าต าแหน่ง…………………………..บาท 
งาน…………………..…………………………….  กอง/ฝ่าย………………………………..………………...…….……… 
เทศบาล…………………………….. อ าเภอ……………………………… จังหวัด…………..…………………………… 
โทรศัพท์…………………………….…. โทรสาร.........…………………… e-mail………..……………………….….. 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี…………………… ซอย/ตรอก………….……………………… ถนน……………………………………………… 
 แขวง/ต าบล………………………. เขต/อ าเภอ.....………………………… จังหวัด…………………………..…….……. 
 รหัสไปรษณีย์……………………….. โทรศัพท์…..………….………….. โทรสาร…………………………………..……… 
 e-mail………………………………………………………………………………….. 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ………………………………………….. 
 ชื่อคู่สมรส…………………………….. สกุล………………………………………. อาชีพ……………………..………..…….. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน………….คน  (ชาย……….คน  หญิง…….…คน) 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดัน 

โลหิตสูง 
หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

/8. ประวัติการศึกษา… 
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๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 
ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 
 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ……………………………………. ต าแหน่ง…………………………………………. ระดับ……..…….. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม……………….……ปี …………………..เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
ช่วงเวลาที่ 

ด ารงต าแหน่ง 
รวมเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
๑. 
๒. 
๓. 

ฯลฯ 
 

   

 ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
 
 
 
 

 

    

 
/๑๑.  ดูงาน... 
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๑๑.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
 
 
 
 
 

   

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 

   

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

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 
 

 

   

 
 

/๑๖. คุณลักษณะ... 
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๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

๑๗.  วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  ๑๑  ชุด  (ที่แนบท้าย)   
 1) …………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 2) ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 3) ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

(ควรจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 
       (………………….…………….……….….) 
        วันที่.......................…………………..………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก  ค 
 

หนังสือรับรองของนำยกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
 

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

 
 ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่ง...............................................................  
สังกัด............................................... อ าเภอ.......................................... จังหวัด.....................................................  
อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................... ...... 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง.....................................................................................ระดับ.......................... 
ส านัก/กอง…..............................สังกัด................................... อ าเภอ............................... จังหวัด........................  
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า ในต าแหน่ง………............... 
...................................................................................................................................และยนิยอมใหบ้คุคลดงักลา่ว
โอน (ย้าย) ไปบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................  
        (.................................................................)  
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ง  
แบบสรุปคะแนนประวัติกำรรับรำชกำร 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

 
ชื่อผู้สมัคร....................................................................... .............................. อายุ..............ปี .................เดือน  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................................................................. ระดับ............................  
สังกัด............................................... อ าเภอ.......................................... จังหวัด.....................................................  

ประวัติกำรรับรำชกำร สรุปรำยละเอียด คะแนน 
๑.  เงินเดือนปัจจุบัน                  (๒๐ คะแนน) ................................................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุดที่
ได้รับซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง)                       (๒๐ คะแนน) 

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

 

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง     (๒๐ คะแนน) 
๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน
ระดับปัจจุบัน                      (๑๔ คะแนน) 
๓.๒ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน
ปัจจุบัน                               (๖ คะแนน) 

 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง ตั้งแต.่..........................ถึงวันท่ี.................................. 
รวม..............ปี ...............เดือน ............วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง ตั้งแต.่..........................ถึงวันท่ี.................................. 
รวม..............ปี ...............เดือน ............วัน 

 

๔. อายุราชการ  (นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ)                        (๒๐ คะแนน) 

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

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี            (๑๐ คะแนน) ว่ากล่าวตักเตือน...........ครั้ง/ภาคทัณฑ์.....................ครั้ง 
ตัดเงินเดือน..................ครั้ง/ลดขัน้เงินเดือน.............ครั้ง 

 

๖. ความดคีวามชอบย้อนหลัง ๕ ปี (๑๐ คะแนน) ๑. เงินเดือน ๑ ต.ค.2553...............บาท ไดร้ับการพิจารณา รวมทั้งปี......ขั้น 
2. เงินเดือน ๑ ต.ค.2554...............บาท ไดร้ับการพิจารณา รวมทั้งปี......ขั้น
3. เงินเดือน ๑ ต.ค.2555...............บาท ไดร้ับการพิจารณา รวมทั้งปี......ขั้น 
4. เงินเดือน ๑ ต.ค.2556...............บาท ไดร้ับการพิจารณา รวมทั้งป.ี.....ขั้น 
5. เงินเดือน ๑ ต.ค.2557...............บาท ไดร้ับการพิจารณา รวมทั้งปี......ขั้น 

 

 รวมคะแนน  

 
        
                  ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 
ลงชื่อ......................................................เจ้าของประวัติ 

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

 

หมำยเหตุ ๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด  
  ๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติพนักงาน
เทศบาล ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 

กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   ) คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน เนื่องจาก.......................................... 
................................................................................................... 
 
 
           (ลงช่ือ).......................................................ผูต้รวจสอบ 
                  (.......................................................) 
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ประวัติกำรรับรำชกำร 
(เอกสำรแนบท้ำยเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก) 

 

1.  เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  
(ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ   

จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2557) 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
60,450 44,990 33,310 20 
59,500 44,280 32,790 19.80 
58,560 43,580 32,270 19.60 
57,640 42,890 31,760 19.40 
56,730 42,210 31,260 19.20 
55,840 41,550 30,770 19 
54,960 40,900 30,290 18.80 
54,090 40,260 29,810 18.60 
53,230 39,630 29,340 18.40 
52,370 39,080 28,880 18.20 
51,520 38,520 28,430 18 
50,670 37,960 27,960 17.80 
49,830 37,410 27,490 17.60 
49,010 36,860 27,030 17.40 
48,200 36,310 26,580 17.20 
47,380 35,770 26,120 17 
46,560 35,220 25,660 16.80 
45,750 34,680 25,190 16.60 
44,930 34,110 24,730 16.40 
44,130 33,560 24,270 16.20 
43,300 33,000 23,820 16 
42,620 32,450 23,370 15.80 
41,930 31,880 22,920 15.60 
41,250 31,340 22,490 15.40 
40,560 30,790 22,040 15.20 
39,880 30,220 21,620 15 
39,190 29,680 21,190 14.80 
38,500 29,110 20,780 14.60 
37,830 28,560 20,360 14.40 
37,130 28,030 19,970 14.20 
36,450 27,480 19,580 14 

/ 35,760… 
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ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
35,760 26,980 19,200 13.80 
35,090 26,460 18,810 13.60 
34,430 25,970 18,440 13.40 
33,770 25,470 18,060 13.20 
33,140 24,970 17,690 13 
32,510 24,490 17,310 12.80 
31,900 24,010 16,920 12.60 
31,290 23,550 16,570 12.40 
30,690 23,080 16,190 12.20 
30,100 22,620 15,800 12 
29,510 22,170 15,430 11.80 
28,930 21,710 15,050 11.60 
28,350 21,240 14,660 11.40 
27,800 20,790 14,300 11.20 
27,230 20,320 13,910 11 
26,660 19,860 13,530 10.80 
26,100 19,410 13,160 10.60 
25,530 18,950  10.40 
24,960 18,470  10.20 
24,400 18,010  10 
23,830 17,560  9.80 
23,270 17,100  9.60 
22,700 16,640  9.40 
22,140 16,190  9.20 
21,550   9 
20,990   8.80 
20,420   8.60 
19,860   8.40 

 

 

 
/2. วุฒิการศึกษา... 
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2.  วุฒิกำรศึกษำ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                                
                               ปรญิญาเอก 
                               ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า  
                               ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                               ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
                               ม.ศ.3  ม.ศ.5 (ม.3/ม.6) หรือเทียบเท่า 

 
20 

18.80 
18.40 

18 
17.20 
16.40 

16 
15.60 

 
* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ระยะเวลา... 
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3.  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน  รวมคะแนน  20  คะแนน 
 1) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนระดับปัจจุบัน   คะแนนเต็ม  14  คะแนน 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
 
10 ปี ขึ้นไป 
 9 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
 8 ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 
 7 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 
 6 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 
 5 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 
 4 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 3 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 
 2 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 
 1 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี 
 ต่ ากว่า 1 ปี 

 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 2) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนปัจจุบัน (พิจำรณำเฉพำะต ำแหน่งในสำยงำน  โดยไม่ต้อง
พิจำรณำระดับต ำแหน่ง เช่น นักบริหำรงำนเทศบำล นักบริหำรงำนคลัง เป็นต้น)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
 
15 ปีขึ้นไป 
14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี 
12 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี 
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี 
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี 
 9 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
 8 ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 
 7 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 
 6 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 
 5 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 
 4 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 3 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 
 2 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 
 1 ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี 
 ต่ ากว่า 1 ปี 

 
6 

5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

หมำยเหตุ  :  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 

/4. อายุราชการ... 
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4.  อำยุรำชกำร   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

                                   
35 ปี  ขึ้นไป 
33 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 35 ปี 
31 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 33 ปี 
29 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 31 ปี 
27 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 29 ปี 
25 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 27 ปี 

  23 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 25 ปี 
21 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 23 ปี 
19 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 21 ปี 
17 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 19 ปี 
15 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 17 ปี 
13 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 15 ปี 
11 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 13 ปี 
  9 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 11 ปี 
  7 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  9 ปี 
  5 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 7  ปี 
  3 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 5  ปี 
 ต่ ากว่า 3 ปี  ลงมา 

 
20 

19.60 
19.20 
18.80 
18.40 

18 
17.60 
17.20 
16.80 
16.40 

16 
15.60 
15.20 
14.80 
14.40 

14 
13.60 
13.20 

หมำยเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
5.  ควำมผิดย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
                                   
                               ไม่เคยถูกลงโทษ 
                               ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง 
                               ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง 
                               ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 
                               ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง 
                               ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 
                               ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง 

 
10 
9.8 
9.6 
9.4 
9.2 
9.0 
8.8 

 
 

/ 6. การพิจารณา... 
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6.  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 

(จ ำนวนขั้น/ปี) 
คะแนนที่ได้ 

2 ขั้น/ครั้ง/ปี 1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี 1 ขั้น/ครั้ง/ปี 
5 - - 10 10 
4 1 - 9.5 9.8 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

9.6 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

9.4 

3 
2 
1 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

9.2 

2 
1 
- 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

9.0 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

8.8 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

8.6 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

8.4 

- 1 4 5.5 8.2 
- - 5 5 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ 
 

แบบแสดงผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

........................................................ 
 
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................. 

ผลงาน เมื่อด ารงต าแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้  ความสามารถที่
แสดงถึงศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงานการ
ได้รับการยอมรับ 

๑. (ชื่อ และสาระส าคัญ
ของผลงาน โดยสรุปทั้งนี้
ให้แสดงถึงกิจกรรมที่ท า 
เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้) 
๒. 
 
๓. 
 

ฯลฯ 

   

 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 
            (.....................................................) 
      ต าแหน่ง................................................. 
          วันที่.................................................. 

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
................................................................................................ ............................................................................... 
................................................................................................ ............................................................................... 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
            (.....................................................) 
      ต าแหน่ง................................................. 
          วันที่.................................................. 

 
 
 



ผนวก ฉ 
 

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก คุณสมบตัิผู้มสีิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
(แนบท้ำยประกำศหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกส ำหรับพนักงำนเทศบำล) 

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

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล         
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามข้อ 5 (3)  แห่งประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 

1.  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   ขั้นตอนในการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
1.1  เกณฑ์ในกำรคัดเลือก 

เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการ  ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบ
ความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ  จ านวน  100  คะแนน   โดยพิจารณาจาก 

1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก (จ ำนวน 20 คะแนน) 
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการ

คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะ
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

-  ข้อมูลส่วนบุคคล 
-  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
-  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
-  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

2)  ความรอบรู้งานในหน้าที่  (จ ำนวน 20 คะแนน)     
ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่ง          

ที่จะแต่งตั้ง  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล ใน
สายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

3)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต (จ ำนวน  10  คะแนน) 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ

มาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงาน
ส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ  หรือการคิดค้น               
. 

/แนวทาง... 
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แนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

4)  ความรอบรู้ในการบริหาร  (จ ำนวน  10  คะแนน) 
ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ ในเรื่ องของการบริหาร                  

เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 

5)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  (จ ำนวน  10  คะแนน) 
การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  

ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 

6)  การบริหารงานบุคคล  (จ ำนวน  10  คะแนน) 
การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและการปรับตัว  ทักษะใน

การสื่อสาร  การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก  การประสานงานกับส่วนอ่ืน 

7)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (จ ำนวน  10  คะแนน) 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจากความรับผิดชอบและการ

ตรวจสอบได ้ การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
8)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์  และคุณลักษณะอ่ืนๆ (จ ำนวน     

10  คะแนน)   
8.1)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร

พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น  มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า           
กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 

8.2)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่
หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

8.3)  มนุษย์สัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

8.4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถ         
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

8.5)  ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์  ความพยายามในการ
บริหารงานความรับผิดชอบ 

8.6)  ความมั่นคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
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ข.  ประวัติการรับราชการ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) (ผนวก ค) ได้แก ่
 1.  เงินเดือน คะแนนเต็ม   20   คะแนน 

 2.  วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม   20   คะแนน 
 3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  คะแนนเต็ม   20   คะแนน 

    ในต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน    
 4.  อายุราชการ คะแนนเต็ม   20   คะแนน 
 5.  ความผิดย้อนหลัง  (วินัย  5  ปี) คะแนนเต็ม   10   คะแนน 
 6.  ความดีความชอบย้อนหลัง  (5  ปี) คะแนนเต็ม   10   คะแนน 

1.2  วิธีกำรคัดเลือก 
1)  ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีอ่ืน

เพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ ใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ โดยต้องยื่น
เอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนด ไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้ เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน ที่ประสบความส าเร็จ                    
ต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันที่เข้ารับการคัดเลือกวันที่  30  พฤศจิกายน  2558 

2)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือก โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ ได้
คะแนนต่ าสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหาก
คะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 

(ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค)  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้

พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า 
(ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใด            

มีอายุมากกว่ากัน 
3) เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ

คัดเลือกต่อ ก.ท.จ โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  และจัดเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยจะ .
ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือกตลอดจนแจ้งให้เทศบาลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป 
 
 
 



 

หลักเกณฑ ์วิธีกำร และรูปแบบในกำรเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
กำรสมัครคัดเลือกพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรของเทศบำล 

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

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเองโดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน ดังนี้  
 1. องค์ประกอบในกำรเขียนข้อเสนอ  
  (1) การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด 
ความคาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาล ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการเพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยอาจยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่างๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้อง
เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ และมีความ
สอดคล้องกันในประเดน็ต่างๆ โดยสามารถน าไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 
  (2) บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 2. รูปแบบกำรเขียนข้อเสนอ 
  การเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  (1) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนดตามข้อ 1 (1) 
  (2) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
  (3)  ใช้หลักการบริหารทางวิชาการ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง              
อาจยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขป เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน  
  (4) มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย 

 3. รูปแบบกำรน ำเสนอ  
  (1) ปกหน้า  
  (2) สารบัญ  
  (3) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  (4) บทสรุป 
  (5) เอกสารอ้างอิง  
 

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

 
 


