
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  

มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน             

มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
----------------------------------------------- 

 

         ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะด าเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙ และครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่     
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕  ลงวันที่        
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบความในข้อ ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑ สำยงำนนักบริหำรงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 
                          (๑)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑.๒ สำยงำนนักบริหำรงำนกำรคลัง  ประกอบด้วย 
      (๑)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

 ๒.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักของต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 
 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร     
 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๑ ท้ำยประกำศ 
 

         ๔. กำรรับสมัครคัดเลือกและสถำนที่รับสมัคร   
                        ๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑4  กรกฎำคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  8  สิงหำคม  ๒๕๕๙      
ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ต าบล      
ในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึง       
วันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  
   ๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายต าแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อน
แล้วเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  
 
 
 



-๒- 
 

        ๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
               ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วย
หลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
     ๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน  ๒ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกนัไม่เกิน ๖  เดือน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
ตำมเอกสำรหมำยเลข ๒ ท้ำยประกำศนี้ 

๕.๒  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด 
๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 

ส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๕.๔  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) ก าหนด  อย่างละ ๑ ชุด  
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๕  หนังสือรับรองการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร จาก
ส านักงาน ก.ท.เพื่อลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน ๑  ชุด(กรณีใช้ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง) 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำมเอกสำรหมำยเลข ๓ ท้ำยประกำศ 

๕.๗  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตำมเอกสำรหมำยเลข ๔ ท้ำยประกำศ 
๕.๘  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ และแบบแสดงผลงานด้าน

สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการจัดท าและรับรองในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตำมเอกสำร
หมำยเลข ๕ ท้ำยประกำศ จ านวน  ๘  ชุด 
         ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
        ๖.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 ๗.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ
คัดเลือก ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัด
ขอนแก่นทราบ ในวันที่  10 สิงหำคม ๒๕๕๙  และประกาศรายชื่อเพ่ิมเติม  ในวันที่  ๑๙ สิงหำคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 



-๓- 
 

                    ๗.๒ กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการ      
รับราชการ(คุณสมบัติ)ของตนเอง ไม่ถูกต้องผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน       
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง       
โดยท าหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วง
คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่ส ำนักปลัดเทศบำล ในวันที่    
๑๗  สิงหำคม ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิม
รายชื่อหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด  
                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
                     เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า  ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับ
ราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก  การจัดท าและน าเสนอ
วิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จ 
อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
       ก.  สมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  ควำมประพฤติและคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ  จ ำนวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจำรณำจำก 
  ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  จ านวน  ๒๐  คะแนน  แยกเป็น 
   ๑.๑)  การจัดท าวิสัยทัศน์เอกสาร    จ านวน  ๑๐  คะแนน 
   ๑.๒)  การแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
  ๒)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต      จ านวน  ๑๐  คะแนน  แยกเป็น 
   ๒.๑)  การจัดท าเอกสารผลงาน    จ านวน  ๕  คะแนน 
   ๒.๒)  การน าเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการคัดเลือก           จ านวน  ๕  คะแนน 

๓) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์หรืออาจใช้วิธี
อ่ืนเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับ 

๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าที่    จ านวน  ๒๐  คะแนน 
๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร      จ านวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๓)  การบริหารอย่างมืออาชีพ    จ านวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๔)  การบริหารงานบุคคล      จ านวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๕)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จ านวน  ๑๐  คะแนน 
๓.๖)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอ่ืนๆ จ านวน  ๑๐  คะแนน 

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

           ๙.  กำรประกำศวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
                   คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง       
ในวันที่   ๓1  สิงหำคม  ๒๕๕๙  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด  โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวัน
คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ  

 

             ๑๐.  หลักเกณฑ์กำรตัดสิน 
                           การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๑๑.  กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

              ๑๑.๑   การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามที่
ก าหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับ
ราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  และพิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้
จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก

เงินเดือนมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 

                              (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดท าบัญชี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือประกาศผล
การคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ  

๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบำล
อ่ืนจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้ 

๑๑.๔  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
(ข) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนการแต่งตั้ง 
 (ง) ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 (จ) เมื่อ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
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         ๑๒. กำรแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งใด จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้อง

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน และได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   4   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                                      

    (นายศักดิ์ดา  อ้อพงษ์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้ำรำชกำร
ประเภทอ่ืนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่ว่ำงของเทศบำล 

 ลงวันที่  4  กรกฎำคม  ๒๕๕๙  
 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติ 
หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
๒. ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หรือ
เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน   
ซ่ึงด ารงต าแหนง่ท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งหัวหนา้ฝา่ย 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ระดับต้น 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานกรคลัง ระดับต้น) 
กองคลัง 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
๒. ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือ
เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่ง
ด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) โดยมีหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าระดับต้น 
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ล าดับท่ีสมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน 
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่ว่ำงของเทศบำล 

ส ำหรับสำยงำนบริหำรของเทศบำล…………………….  อ ำเภอ…………………….  จังหวัดขอนแก่น 
ต ำแหน่ง ..........................................(...............................................) 

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

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อำยุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอำยุรำชกำร……………… 
 

๔.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง…………………….…………………………………………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.  สถำนที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ต าบล……………………..เขต/อ าเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์………………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถำนสภำพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

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

 
 

๗.  ประวัติสุขภำพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 
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๘.  ประวัติกำรศึกษำ 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 

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

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
 

ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๐.  กำรฝึกอบรม  (หลักสูตรส ำคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

๑๑.  ดูงำน  (ที่ส ำคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ทุนการดูงาน 
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๑๒.  กำรปฏิบัติงำนพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    

 

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

๑๔.  เหรียญ/เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑๕.  ประวัติผลงำนด้ำนกำรบริหำร  วิชำกำรหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับกำรยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่ำเด่น  และเกี่ยวข้องกับงำน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑๗.  วิสัยทัศน์และผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร  จ ำนวน……………ชุด  (ที่แนบท้ำย) 

(ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

   ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………….. 
                           (………………………………………..…….) 

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



-๔- 
 

 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

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

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 

หนังสือรับรองของหัวหนำ้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด 
(ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตัง้และให้พ้นจำกต ำแหน่ง) 

 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………ต าแหน่ง………………………สังกัด.........................................    
กรม……………………..….…....................………………….กระทรวง........................................................................ขอรับรองว่า 
(ชื่อ/ยศ – สกุล) ….…………………………….. ..ได้ด ารงต าแหน่ง....(ระบุว่าด ารงต าแหน่งทางการบริหารของส่วนราชการ  
หรือด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงกับต าแหน่งบริหารของส่วนราชการ)...............................................................    
ในต าแหน่ง……………………………ระดับ……………….. อ าเภอ/กอง/ส านัก..............……...........………………..
จังหวัด……….…………………..กรม.........................………………………กระทรวง....……………………...........ตั้งแต่วันที่...............
เดือน...................................พ.ศ. .................... ถึงวันที่..................เดือน....... ..................พ.ศ. ............รวม..............ปี
..............เดือน...........วัน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จริง และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล....................................................  
ในต าแหน่ง...............................................................................................ได้  

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
     (……………………………………………) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ให้แนบส าเนาค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าทีท่ี่เทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารมาด้วย 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
แบบสรุปคะแนนประวัติกำรรับรำชกำร(คุณสมบัต)ิ 

กำรสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้ำรำชกำรประเภทอื่น      
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่ว่ำงของเทศบำล……………… 

สมัครคัดเลือกในต าแหน่ง……………………………………………………..…………………………………..ระดับ……………… 
ช่ือผู้สมัคร…………………………………...................................................อายุ……………………...ปี…………………….……..เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………………………………………………….…………………….ระดับ………………........... 
เทศบาล…………………….............................อ าเภอ..................................จังหวัด……………………………………………………… 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่ีได้รับซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร) 

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

 

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน
ในสายงานระดับปัจจุบัน  

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่…………………ถึงวันท่ี.................(8  สิงหาคม  ๒๕๕๙) 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสาย
งานปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันเริ่มต าแหน่งในสาย
งานผู้บริหาร) 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่…………………ถึงวันท่ี................. (8 สิงหาคม  ๒๕๕๙) 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ปี/เดือน/วัน) ตั้งแต่วันท่ี….………………………ถึงวันท่ี................. (8 สิงหาคม  ๒๕๕๙) 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี  
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

ว่ากล่าวตักเตือน.............................ครั้ง ภาคทัณฑ์…………….…………….……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน….……………………..……ครั้ง ลดขั้นเงินเดือน………..………..……..ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  
(ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น  
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๖. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๘. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๑๐. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘……………..บาท ได้รับพิจารณารวม............……ขั้น 
                                                                       รวมท้ังหมด………………ขั้น 

 

  รวมคะแนน  

หมำยเหต ุ    ๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องท่ีก าหนด 
 ๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติน้ี ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัตพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องแล้ว 

                   ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

 
 

               (ลงชื่อ)………………..…………………เจ้าของ
ประวัติ 

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

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่
(   ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   )  คุณสมบตัิไม่ครบถ้วนเนื่องจาก……….…………………………………… 
        

                    (ลงช่ือ)……….………………………..ผู้ตรวจสอบ 
                          (…………….………………….) 
                     เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



เอกสารหมายเลข ๕ 
หลักเกณฑ์ วิธกีำร และรูปแบบในกำรเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ
รูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

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

ความส าเร็จไว้ด้วย โดยการเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความคาดหวัง 
เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เทศบาลในด้านต่าง ๆ ของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริหาร
สาธารณะและการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนอาจ
อ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ และมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปตรวจ
ติดตามประเมินผลได้ 

(๒) บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
๒. รูปแบบกำรเขียนข้อควำม 

การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ดังนี้ 

(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนดตามข้อ ๑  
(๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมา

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

และจัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน  ๗  ชุด  
๓. รูปแบบกำรน ำเสนอ 

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

 
 
 
 
 
 

 



(ปก) 
แบบแสดงวิสัยทศัน์ และแบบแสดงผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร 

ประกอบกำรคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้ำรำชกำรประเภทอื่น 
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่ว่ำงของเทศบำล 

 
 
 
 

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

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

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

ต ำแหน่ง………………………………(……………………………) 
ฝ่ำย/กอง/ส ำนัก/อ ำเภอ………………………………………………. 

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

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

 



สำรบัญ 
หน้ำ 

ค าน า 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก 
ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………….. 
ข้อมูลส่วนบุคคล…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบข้อเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ในกำรปฏิบัตงิำนในต ำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก 
ของ.............................................................................................. 

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

@@@@@@@@@@@@ 
วิสัยทัศน์..................................................................................................................................................... 
 แนวคิด.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 ความคาดหวัง................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 เป้าหมาย........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 แนวทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย............................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

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

    (.......................................................) 
      ผู้เสนอข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
......................./......................./.................. 

 



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

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

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ 

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

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

(กรณี ผู้เสนอผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารเป็นต าแหน่งสูงสุดของเทศบาล เช่น ปลดัเทศบาล  ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับรองผลงาน โดยตัดสว่นที่ปลัดเทศบาลเป็นคนรับรองออก) 

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

นายกเทศมนตรี......................................... 
......................../......................./.................. 

เอกสำรอ้ำงอิง (ควรแยกเป็น เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ และเอกสารอ้างอิงประกอบผลงานด้าน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร) 
ข้อมูลส่วนบุคคล (ให้ถ่ายส าเนาใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และบัตรประวัติพนักงานเทศบาล แนบท้าย) 
 
 



เอกสารหมายเลข ๖ 

เงื่อนไขหลักสตูรและวธิีกำรคัดเลอืก 
******************** 

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในแต่ละต าแหน่งตามข้อ ๙๘ (๓) แห่งประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 
   เกณฑ์ในกำรคัดเลือก        
                      เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ 
ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารง
ต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับ
การคัดเลือกมาแล้ว (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ด ารงต าแหน่งบริหาร)  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
       ก.  สมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมประพฤติและคุณลักษณะ 
อ่ืน ๆ  จ ำนวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจำรณำจำก 
   ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จ านวน ๒๐ คะแนน 
         วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เข้ารับการคัดเลือก             
จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จ านวน  ๒๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
   ๓)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว  และ
เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้  
เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และ
สามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดี 
   ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น  หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
 
 
 



-๒- 
 

   ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า  
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
   ๖)  การบริหารงานบุคคล  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การ
ประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 
   ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
        การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้           
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
   ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ      ๑๐ คะแนน     เช่น 
        ๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารพิจารณาจากการมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้า ที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์  
ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส   
        ๒)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
        ๓)  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี       
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
        ๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ 
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ความสามารถใน
การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
       ๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ 
        ๖) ความมั่นคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
 
       ข. ประวัติกำรรับรำชกำร  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (รำยละเอียดแนบท้ำย) ได้แก่ 
            ๑)  เงินเดือน         คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
            ๒)  วุฒิการศึกษา        คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
            ๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
                      ๔)  อายุราชการ          คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
                      ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี       คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
                      ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี       คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

 
 

 
 
 



-๓- 
 

ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 
๑.เงินเดือน  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน (ตามบัญชีเงินเดือนฯ บัญชี ๒-๔ ปรับเทียบเข้าบัญชี ๕ (ระบบแท่ง)  

ส าหรับต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับ  ๖ 
อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

ระดับ  ๗ 
อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

ระดับ  ๘ 
อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น
ระดับกลำง 

ระดับ  ๙ 
อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น
ระดับสูง 

คะแนน 

=> ๒๘,๘๘๐ => 29,110 => ๓๕,๒๒๐ => 35,220 => ๔๙,๘๓๐ => 49,830 => ๕๓,๐๘๐ => 53,080 ๒๐ 
๒๘,๔๓๐ 28,560 ๓๔,๖๘๐ 34,680 ๔๙,๐๑๐ 49,010 ๕๒,๒๖๐ 52,260 ๑๙.๘๐ 
๒๗,๙๖๐ 28,030 ๓๔,๑๑๐ 34,110 ๔๘,๒๐๐ 48,200 ๕๑,๔๕๐ 51,450 ๑๙.๖๐ 
๒๗,๔๙๐ 28,030 ๓๓,๕๖๐ 33,560 ๔๗,๓๘๐ 47,380 ๕๐,๖๔๐ 50,640 ๑๙.๔๐ 
๒๗,๐๓๐ 27,480 ๓๓,๐๐๐ 33,000 ๔๖,๕๖๐ 46,560 ๔๙,๘๓๐ 49,830 ๑๙.๒๐ 
๒๖,๕๘๐ 26,980 ๓๒,๔๕๐ 32,450 ๔๕,๗๕๐ 45,750 ๔๙,๐๑๐ 49,010 ๑๙.๐๐ 
๒๖,๑๒๐ 26,460 ๓๑,๘๘๐ 31,880 ๔๔,๙๓๐ 44,930 ๔๘,๒๐๐ 48,200 ๑๘.๘๐ 
๒๕,๖๖๐ 25,970 ๓๑,๓๔๐ 31,340 ๔๔,๑๓๐ 44,130 ๔๗,๓๘๐ 47,380 ๑๘.๖๐ 
๒๕,๑๙๐ 25,470 ๓๐,๗๙๐ 30,790 ๔๓,๓๐๐ 43,300 ๔๖,๕๖๐ 46,560 ๑๘.๔๐ 
๒๔,๗๓๐ 24,970 ๓๐,๒๒๐ 30,220 ๔๒,๖๒๐ 42,620 ๔๕,๗๕๐ 45,750 ๑๘.๒๐ 
๒๔,๒๗๐ 24,490 ๒๙,๖๘๐ 29,680 ๔๑,๙๓๐ 41,930 ๔๔,๙๓๐ 44,930 ๑๘ 
๒๓,๘๒๐ 24,010 ๒๙,๑๑๐ 29,110 ๔๑,๒๕๐ 41,250 ๔๔,๑๓๐ 44,130 ๑๗.๘๐ 
๒๓,๓๗๐ 23,550 ๒๘,๕๖๐ 28,560 ๔๐,๕๖๐ 40,560 ๔๓,๓๑๐ 43,310 ๑๗.๖๐ 
๒๒,๙๒๐ 23,080 ๒๘,๐๓๐ 28,030 ๓๙,๘๘๐ 39,880 ๔๒,๔๙๐ 42,490 ๑๗.๔๐ 
๒๒,๔๙๐ 22,620 ๒๗,๔๘๐ 27,480 ๓๙,๑๙๐ 39,190 ๔๑,๖๗๐ 41,670 ๑๗.๒๐ 
๒๒,๐๔๐ 22,170 ๒๖,๙๘๐ 26,980 ๓๘,๕๐๐ 38,500 ๔๐,๘๙๐ 40,890 ๑๗.๐๐ 
๒๑,๖๒๐ 21,710 ๒๖,๔๖๐ 26,460 ๓๗,๘๓๐ 37,830 ๔๐,๑๐๐ 40,100 ๑๖.๘๐ 
๒๑,๑๙๐ 21,240 ๒๕,๙๗๐ 25,970 ๓๗,๑๓๐ 37,130 ๓๙,๓๖๐ 39,360 ๑๖.๖๐ 
๒๐,๗๘๐ 20,790 ๒๕,๔๗๐ 25,470 ๓๖,๔๕๐ 36,450 ๓๘,๖๒๐ 38,620 ๑๖.๔๐ 
๒๐,๓๖๐ 20,790 ๒๔,๙๗๐ 24,970 ๓๕,๗๖๐ 35,760 ๓๗,๘๘๐ 37,880 ๑๖.๒๐ 
๑๙,๙๗๐ 20,320 ๒๔,๔๙๐ 24,490 ๓๕,๐๙๐ 35,090 ๓๗,๑๒๐ 37,120 ๑๖ 
๑๙,๕๘๐ 19,860 ๒๔,๐๑๐ 24,010 ๓๔,๔๓๐ 34,430 ๓๖,๔๑๐ 36,410 ๑๕.๘๐ 
๑๙,๒๐๐ 19,410 ๒๓,๕๕๐ 23,550 ๓๓,๗๗๐ 33,770 ๓๕,๖๙๐ 35,690 ๑๕.๖๐ 
๑๘,๘๑๐ 18,950 ๒๓,๐๘๐ 23,080 ๓๓,๑๔๐ 33,140 ๓๔,๙๘๐ 34,980 ๑๕.๔๐ 
๑๘,๔๔๐ 18,470 ๒๒,๖๒๐ 22,620 ๓๒,๕๑๐ 32,510 ๓๔,๒๗๐ 34,270 ๑๕.๒๐ 
๑๘,๐๖๐ 18,470 ๒๒,๑๗๐ 22,170 ๓๑,๙๐๐ 31,900 ๓๓,๕๕๐ 33,550 ๑๕.๐๐ 
๑๗,๖๙๐ 18,010 ๒๑,๗๑๐ 21,710 ๓๑,๒๙๐ 31,290 ๓๒,๘๕๐ 32,850 ๑๔.๘๐ 
๑๗,๓๑๐ 17,560 ๒๑,๒๔๐ 21,240 ๓๐,๖๙๐ 30,690 ๓๒,๑๑๐ 32,110 ๑๔.๖๐ 
๑๖,๙๒๐ 17,130 ๒๐,๗๙๐ 20,790 ๓๐,๑๐๐ 30,100 ๓๑,๔๐๐ 31,400 ๑๔.๔๐ 
๑๖,๕๗๐ 16,700 ๒๐,๓๒๐ 20,320 ๒๙,๕๑๐ 29,510 ๓๐,๗๐๐ 30,700 ๑๔.๒๐ 
๑๖,๑๙๐ 16,270 ๑๙,๘๖๐ 19,860 ๒๘,๙๓๐ 28,930 ๒๙,๙๘๐ 29,980 ๑๔ 
๑๕,๘๐๐ 15,850 ๑๙,๔๑๐ 19,410 ๒๘,๓๕๐ 28,350 ๒๙,๒๘๐ 29,280 ๑๓.๘๐ 
๑๕,๔๓๐ 15,430 ๑๘,๙๕๐ 18,950 ๒๗,๘๐๐ 27,800 ๒๘,๕๖๐ 28,560 ๑๓.๖๐ 
๑๕,๐๕๐ 15,430 ๑๘,๔๗๐ 18,470 ๒๗,๒๓๐ 27,230 ๒๗,๘๕๐ 27,850 ๑๓.๔๐ 
๑๔,๖๖๐ 15,430 ๑๘,๐๑๐ 18,010 ๒๖,๖๖๐ 26,660 ๒๗,๑๖๐ 27,160 ๑๓.๒๐ 
๑๔,๓๐๐ 15,430 ๑๗,๕๖๐ 17,560 ๒๖,๑๐๐ 26,100 ๒๖,๔๖๐ 26,460 ๑๓.๐๐ 
๑๓,๙๑๐ 15,430 ๑๗,๑๐๐ 17,130 ๒๕,๕๓๐ 25,530 ๒๕,๗๗๐ 25,770 ๑๒.๘๐ 
๑๓,๕๓๐ 15,430 ๑๖,๖๔๐ 16,700 ๒๔,๙๖๐ 24,960 ๒๕,๐๘๐ 25,080 ๑๒.๖๐ 
๑๓,๑๖๐ 15,430 ๑๖,๑๙๐ 16,270 <= ๒๔,๔๐๐ <= 24,400 ๒๔,๔๐๐ 25,080 ๑๒.๔๐ 
 



-๔- 
๒.  วุฒิกำรศึกษำ  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได ้
                                       ปริญญาเอก ๒๐ 
                                       ปริญญาโทหรือเทียบเท่า * ๑๘.๘๐ 
                                       ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๘.๔๐ 
                                       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๘ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๗.๒๐ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ๑๖.๔๐ 
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ๑๖ 
                                       ม.ศ.๓  ม.ศ.๕  (ม.๓ / ม.๖)  หรือเทียบเท่า ๑๕.๖๐ 

 *  วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถงึเทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ี ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๓.  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 
      ๑)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนระดับปัจจุบัน  คะแนนเตม็  ๑๔  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้
๑๐ ปีขึ้นไป ๑๔ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๑๓ 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี ๑๒ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๑๑ 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี ๑๐ 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๙ 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี ๘ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี ๗ 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี ๖ 
๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี ๕ 
ต่ ากว่า  ๑  ปี  ๔ 

       ๒)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนปัจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น 
นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เป็นต้น)  คะแนนเต็ม  ๖  คะแนน 

ระดับ  ๙ ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได ้
                                                           ๑๕ ปี  ขึ้นไป ๖ 

๑๔ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี ๕.๘ 
๑๓ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี ๕.๖ 
๑๒ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓  ปี ๕.๔ 
๑๑ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี ๕.๒ 
๑๐ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๑  ปี ๕.๐ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๔.๘ 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี ๔.๖ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๔.๔ 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี ๔.๒ 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๔.๐ 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี ๓.๘ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี ๓.๖ 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี ๓.๔ 
๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี ๓.๒ 

                                                      ต่ ากว่า  ๑  ปี ๓.๐ 
 
 



-๕- 
 
๔.  อำยุรำชกำร  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๓๕ ปี  ขึ้นไป ๒๐ 

๓๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปี ๑๙.๖๐ 
๓๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๓  ปี ๑๙.๒๐ 
๒๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๑  ปี ๑๘.๘๐ 
๒๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙  ปี ๑๘.๔๐ 
๒๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๗  ปี ๑๘ 
๒๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ปี ๑๗.๖๐ 
๒๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๓  ปี ๑๗.๒๐ 
๑๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๑  ปี ๑๖.๘๐ 
๑๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน ๑๙  ปี ๑๖.๔๐ 
๑๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๗ ปี ๑๖ 
๑๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕ ปี ๑๕.๖๐ 
๑๑  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓ ปี ๑๕.๒๐ 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน  ๑๑ ปี ๑๔.๘๐ 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน   ๙ ปี ๑๔.๔๐ 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน   ๗ ปี ๑๔ 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน   ๕ ปี ๑๓.๖๐ 

                ต่ ากว่า  ๓  ปี  ลงมา  ๑๓.๒๐ 
 
๕.  ควำมผิดย้อนหลัง  ๕  ปี  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
                                 ไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย ๑๐ 
                                 ว่ากลา่วตักเตือน ๑ ครั้ง ๙.๘ 
                                 ภาคทณัฑ์ ๑ ครั้ง ๙.๖ 
                                  ตัดเงนิเดือน ๑ ครั้ง ๙.๔ 
                                  ลดขัน้เงินเดือน ๑ ครั้ง ๙.๒ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง (ไมร่วมว่ากล่าวตักเตือน) ๙.๐ 
                                  ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒  ครั้ง ๘.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

๖.  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 

คะแนนท่ีได ้
๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี (จ านวนขั้น/ป)ี 

๕ - - ๑๐ ๑๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๙.๘ 
๔ - ๑ ๙ 

๙.๖ 
๓ ๒ - ๙ 
๓ ๑ ๑ ๘.๕ 

๙.๔ 
๒ ๓ - ๘.๕ 
๓ - ๒ ๘ 

๙.๒ ๒ ๒ ๑ ๘ 
๑ ๔ - ๘ 
๒ ๑ ๒ ๗.๕ 

๙.๐ ๑ ๓ ๑ ๗.๕ 
- ๕ - ๗.๕ 
๒ - ๓ ๗ 

๘.๘ ๑ ๒ ๒ ๗ 
- ๔ ๑ ๗ 
๑ ๑ ๓ ๖.๕ 

๘.๖ 
- ๓ ๒ ๖.๕ 
๑ - ๔ ๖ 

๘.๔ 
- ๒ ๓ ๖ 
- ๑ ๔ ๕.๕ ๘.๒ 
- - ๕ ๕ ๘ 

 
 

 


