
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานเทศบาล ตําแหนง่ สายงานผูบ้รหิาร 
เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งในระดับทีส่งูขึ้น 

เรื่อง  รับสมคัรคดัเลือกพนักงานเทศบาลเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีสู่งขึ้นสาํหรับตําแหน่งบรหิาร 
************************************ 

 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง สายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)  
เทศบาลตําบลดอนทราย  อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  
ดังนี้ 
 

ข้อ  1.  ชือ่ตําแหน่งทีจ่ะดาํเนินการคัดเลือก 
  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
 

ข้อ  2.  คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธสิมคัรคดัเลอืก 
คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูอ้ํานวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง 7) 

  1.  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานช่าง 7) มาแลว้ไม่น้อยกว่า   
2 ปี หรือดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  2.  มีคณุวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด 
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
  3.  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น 15,410  บาท 
 

ข้อ  3.  ความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการ 
  3.1  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
  3.2  สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่ง 
  3.3  ความประพฤติ 
  3.4  ประวัติการรับราชการ 
  3.5  คณุลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน (ผนวก  ข) 
 

ข้อ  4.  การรบัสมคัรและสถานทีร่บัสมคัรคดัเลอืก 
  ให้ผู้มสีิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมคัรและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการคดัเลือกฯ 
กําหนด ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่วันที่  19  เมษายน 2554 ถึง วันที ่ 10 พฤษภาคม 2554  ในวันและเวลาราชการ 
 

ข้อ  5.  เอกสารและหลกัฐานในการสมคัรคัดเลอืก 
  5.1  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) 
  5.2  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลและประวัติรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2) 
  5.3  สําเนาวุฒิการศึกษา ซึง่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด 
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  5.4  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโท 
  5.5  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ – ช่ือสกุล หลังรูปถา่ยด้วยตนเอง 
  5.6  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  5.7  หนังสืออนุญาตของผู้บังคับบัญชาให้สมัครคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) 
  5.8  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
  5.9  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนชือ่ – ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
  5.10  ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ใช้กระดาษ  A4 โดย
จัดพิมพ์และจดัทํารูปเล่ม (เอกสารหมายเลข 5) 
  5.11  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต เป็นผลงานที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี จํานวน 2 ช้ิน ให้
จัดทํารวมกับวิสัยทัศน ์
  5.12  ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกเกี่ยวกับสมรรถนะหลกัในการบริหาร ได้แก่ ความรอบรู้งานใน
หน้าที่ ความรอบรู้ในการบริหารงาน การบริหารงานอย่างมืออาชีพ การบริหารบุคคล การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรค์และคณุลักษณะอื่น ๆ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทํารายละเอียดแต่ละหัวข้อ 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 (เอกสารหมายเลข 4) 
  ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารตามข้อ 5.10 – 5.12 ให้จัดส่ง จํานวน  8 
ชุด ในวันสมัครรับการคัดเลือกฯ 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ตรงตามที่ประกาศในประกาศรับสมัครนี้จรงิและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง 
  อนึ่ง ในกรณีทีต่รวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคณุสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้ง
ไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางเทศบาลตําบลดอนทราย จะไม่ขอรับสมัคร
หรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้แล้วแต่
กรณี 
 

ข้อ  6.  คา่ธรรมเนยีมในการสมคัรรบัการคดัเลอืก 
  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ  400 บาท 
 

ข้อ  7.  หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารคดัเลอืก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ และการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูส้มัครตามที่เหน็สมควร  
(ผนวก ข) 
 

ข้อ  8.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเขา้รับการคดัเลอืก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในวันที่  12  พฤษภาคม  2554  เป็นต้นไป 
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ข้อ  9.  การประกาศวนั เวลา และสถานทีป่ระเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่  31 
พฤษภาคม  2554  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโนรา ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
 
ข้อ  10.  การประกาศรายชือ่ผู้ไดร้ับการคดัเลอืก 
  เทศบาลตําบลดอนทราย  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  1  มิถุนายน  2554   
ณ สาํนักงานเทศบาลตําบลดอนทราย  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 
          

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2554 
 

 
 
    (ลงชื่อ) 

(นายเริ่ม  เพชรศรี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง สายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก.) 
 
ชื่อตาํแหน่ง    นกับรหิารงานช่าง 6 
 

ตําแหน่งประเภท  บรหิาร 
 

หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโยธา งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 
และงานด้านธุรการ งานไฟฟ้าสาธารณะ ควบคุมตรวจสอบ การใช้การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพหานะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ของหน่วยงานโดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวน
มากพอสมควร และต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้ควบคุมตรวจสอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการ
สํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคาจัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ดําเนินการ
ประกวดราคา ทําสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ใน
ด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้าง
ของเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง 
ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา 
เช่น สะพาน ถนนท่อระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจข้อมูลการจราจร 
สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครื่องจักร
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติงานสัญญา งาน
จัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการ
ก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสํานักงาน  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
มอบหมาย 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตร ีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครือ่งกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมกอ่สร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมอืง  
ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ได้ และ 
 2. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบัติราชการ 
ด้านงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการ 
1.  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ   

แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน  ๆ ทีใ่ช้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
4.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
7.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 
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ชื่อตาํแหน่ง    นักบริหารงานช่าง  7 
 

ตําแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานช่าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานออกแบบและก่อสร้างใน
ลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในระดับเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียน
แบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจ้าง 
ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวด เพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและ
ก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับ
อนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน    
ท่อระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจและทดลอง
วัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่    
ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจ
ป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสํานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย
สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม

สุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสรา้ง สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจดัการงานวิศวกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และ 
  2.  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ 

/3.  ดํารงตําแหน่ง... 
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  3.  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานช่าง 6) หรือหัวหน้า
ฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 6) หรือที่ ก.ท.เทยีบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับ
ปริญญาโทหรอืเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสรา้ง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การ
จัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจดัการงานวิศวกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
  4.  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น 15,410  บาท 
 

ความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการ 
  1.  มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  2.  มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏบัิติงานในหน้าที่ 
  3.  มีความรูค้วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
  4.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  5.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  6.  มีความสามารถในการตดิต่อประสานงาน 
  7.  มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  8.  มีความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  9.  มีความรูท้างคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Sprcadsheet) 
  10. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ข.) 
 

เงือนไขหลกัสตูรและวิธกีารคัดเลอืก คณุสมบัตผิูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก 
(แนบท้ายประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลอืกสาํหรบัพนกังานเทศบาล) 

------------------------------- 
 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 
 1.  เกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลอืก ขัน้ตอนในการคดัเลอืกและคณุสมบตัผิูม้สีทิธิเขา้รับการคัดเลอืก 
  1.1  เกณฑใ์นการคดัเลอืก 
   เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับ
ราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก การจัดทําและนําเสนอ
วิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ก.  สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร การปฏบิัติงานในหนา้ที ่ความประพฤตแิละ 
คณุลกัษณะอืน่ ๆ จาํนวน 100 คะแนน โดยพจิารณาจาก 
   1)  วิสัยทัศนใ์นการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีข่อรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน 
    วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    -  ข้อมูลส่วนบคุคล 
    -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    -  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 
ความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน 8 ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ) 
   2)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน 20 คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ 
รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเขียน
รายละเอียดความรอบรู้งานในหน้าที่ความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ  A4 
   3)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน 10 คะแนน 
    ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่น
ได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ 
และสามารถนําไปปฏิบัติจน 
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ประสบผลสําเร็จได้ผลดีย่ิง เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม
และความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน 2 ช้ิน โดยให้จัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 5) 
   4)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จํานวน 10 คะแนน 
    ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
เขียนรายละเอียดความรอบรู้ในหลักการบริหารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 

5)  การบรหิารอย่างมืออาชีพ  จํานวน 10 คะแนน 
    การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้นํา ปฎิภาณ ไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยให้ผู้
เข้ารับการคัดเลือกเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารอย่างมืออาชีพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
   6)  การบรหิารงานบุคคล  จาํนวน 10 คะแนน 
    การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร 
การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเขียน
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 
   7)  การบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน 10 คะแนน 
    การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเขียนรายละเอียดเก่ียวกับหลักในการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 
   8)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค ์และคุณลักษณะอื่น ๆ  จํานวน 10 คะแนน  
โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลกัษณะอื่น ๆ ที่
จําเป็นสําหรับนักบริหาร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 เช่น 
    1)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ทีจ่ําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทาํ กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
    2)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกั้บทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
    3)  มนุษย์สมัพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
    4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
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    5)  ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน 
ความรับผิดชอบ 
    6)  ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ ์
 
   ข.  ประวตัริับราชการ  คะแนนเตม็ 100 คะแนน (รายละเอียดแนบทา้ย)  
    1)  เงินเดือน  คะแนนเต็ม 20 คะนน 
    2)  วุฒิการศึกษา  คะแนนเตม็  20 คะแนน 
    3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน  

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
    4)  อายุราชการ  คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
    5)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) 5 ปี  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    6)  ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
  1.2  วธิีการคดัเลอืก 
   กําหนดการคัดเลือกโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดย
กําหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยต้องยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร ตามที่กําหนดไว้ประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอ
วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร  
 
  1.3  ขั้นตอนการคดัเลอืก 
   ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือก โดยอาจใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เข้า
รับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานหรือวิธีอ่ืนและทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนด แล้วรวมคะแนน
สัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่
ในลําดับที่ดีกว่า จะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากันให้จัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
   (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

(ข)  ถ้าคะนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน 

   (ค)  ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก  
                                     เงินเดือนมากกว่า 
   (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
   (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
   (ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
   (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 

----------------------------------------------------------------- 



ประวตักิารรบัราชการ 
(เอกสารแนบทา้ยเงือ่นไขหลกัสตูรและวิธกีารคดัเลอืก คณุสมบัตผิูม้สีทิธิเข้ารบัการคัดเลือก ขอ้ ข.) 

 
1.  เงินเดือน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนน 
47,450 33,540 27,500 20 
45,900 32,480 26,620 19.60 
44,340 31,420 25,740 19.20 
42,790 30,360 24,870 18.80 
41,230 29,320 23,990 18.40 
39,930 28,260 23,110 18 
38,620 27,200 22,250 17.60 
37,320 26,170 21,410 17.20 
36,020 26,200 20,590 16.80 
34,710 24,250 19,790 16.40 
33410 23,320 19,010 16 
32,160 22,420 18,280 15.60 
30,960 21,540 17,560 15.20 
29,800 20,670 16,840 14.80 
28,660 19,800 16,110 14.40 
27,550 18,910 15,410 14 
26,470 18,040 14,690 13.60 
25,390 17,150 13,960 13.20 
24,310 16,280 13,240 12.80 
23,230 15,410 12,530 12.40 
22,160    
21,080    
19,990    
18,910    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  วฒุกิารศกึษา  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
  
                                            ปรญิญาเอก 20 
                                            ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า * 18.80 
                                            ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 18.40 
                                             ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 18 
                                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นหรือเทียบเท่า 17.20 
                                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 16.40 
                                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 16 
                                             ม.ศ. 3 , ม.ศ. 5 (ม.3 / ม.6) หรือเทียบเท่า 15.60 
  
 

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท.กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน   รวมคะแนน  20 คะแนน 
 1)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปจัจุบนั  คะแนนเต็ม 14 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
  
                                            10 ปีขึ้นไป 14 
                                            9 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 13 
                                            8 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 12 
                                            7 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 11 
                                            6 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 10 
                                            5 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 9 
                                            4 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 8 
                                            3 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 7 
                                            2 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 6 
                                            1 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 2 ปี 5 
                                            ตํ่ากว่า 1 ปี 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปจัจบุัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณา
ระดับตําแหน่ง เช่น  นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานทั่วไป เป็นต้น) คะแนนเต็ม 6 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
  
                                            15 ปี ขึ้นไป 6 
                                            14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 15 ปี 5.8 
                                            13 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 14 ปี 5.6 
                                            12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 13 ปี 5.4 
                                            11 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 12 ปี 5.2 
                                            10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 11 ปี 5.0 
                                            9 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 4.8 
                                            8 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 4.6 
                                            7 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 4.4 
                                            6 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 4.2 
                                            5 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 4.0 
                                            4 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.8 
                                            3 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 3.6 
                                            2 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.4 
                                            1 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 2 ปี 3.2 
                                            ตํ่ากว่า 1 ปี 3.0 
  
 
หมายเหตุ  :  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลอืก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
  
                                            35 ปี ขึ้นไป 20 
                                            33 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 35 ปี 19.60 
                                            31 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 33 ปี 19.20 
                                            29 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 31 ปี 18.80 
                                            27 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 29 ปี 18.40 
                                            25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 27 ปี 18 
                                            23 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 25 ปี 17.60 
                                            21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 23 ปี 17.20 
                                            19 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 21 ปี 16.80 
                                            17 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 19 ปี 16.40 
                                            15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 17 ปี 16 
                                            13 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 15 ปี 15.60 
                                            11 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 13 ปี 15.20 
                                            9 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 11 ปี 14.80 
                                            7 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 14.40 
                                            5 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 14 
                                            3 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 13.60 
                                            ตํ่ากว่า 3 ปี ลงมา 13.20 
  
 
หมายเหตุ  :  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลอืก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ความผิดยอ้นหลงั 5 ปี  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
  
                                            ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 10 
                                            ว่ากลา่วตักเตือน 1 ครั้ง 9.8 
                                            ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง 9.6 
                                            ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 9.4 
                                             ลดขัน้เงินเดือน 1 ครั้ง 9.2 
                                             ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 9.0 
                                             ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง 8.8 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  การพิจารณาความดคีวามชอบกรณพีิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
(จํานวนขั้น / 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 - 1 9 9.6 
3 2 - 9  
3 1 1 8.5 9.4 
2 3 - 8.5  
3 - 2 8 9.2 
2 2 1 8  
1 4 - 8  
2 1 2 7.5 9.0 
1 3 1 7.5  
- 5 - 7.5  
2 - 3 7 8.8 
1 2 2 7  
- 4 1 7  
1 1 3 6.5 8.6 
- 3 2 6.5  
1 - 4 6 8.4 
- 2 3 6  
- 1 4 5.5 8.2 
- - 5 5 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(เอกสารหมายเลข  1) 

 
ใบสมคัรเขา้รบัการคัดเลือกเพื่อแตง่ตัง้ให้ดาํรงตาํแหนง่ทีส่งูขึน้สาํหรบัตาํแหนง่ผูบ้ริหาร 

ของเทศบาล 
ตาํแหนง่ ผู้อาํนวยการกองชา่ง (นกับริหารงานชา่ง 7) 

เทศบาลตาํบลดอนทราย  อาํเภอปากพะยนู  จงัหวัดพัทลงุ 
****************************** 

 
 
 
 
1.  ชื่อ       สกุล                                                                 .    
 
2.  เพศ    ชาย    หญิง 

3.  วัน เดือน ปีเกิด   อายุปัจจุบัน  ปี วันเกษียณอายุราชการ                                        . 

4.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง         ระดับ                       . 

 ประเภทตําแหน่ง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 
      วิชาชีพเฉพาะ                เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ท่ัวไป 
 เงินเดือน               บาท  เงินประจําตําแหน่ง                      บาท  
 งาน      กอง/ฝ่าย                            . 
 เทศบาล     อําเภอ     จังหวัด               . 
 โทรศัพท์               โทรสาร      e-mail                 . 

5.  สถานที่ติดต่อ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่             ซอย/ตรอก               ถนน     
 แขวง/ตําบล                เขต/อําเภอ   จังหวัด    
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์               โทรสาร     
 e-mail       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1” 
หรือ 2” 



- 2 - 
 

6.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด      สมรส    อื่น ๆ 

 ชื่อคู่สมรส    สกุล   อาชีพ               . 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา           มีบุตร/ธิดา จํานวน  คน (ชาย        คน    หญิง    คน) 

7.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกได้ไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

8.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถานบัน ประเทศ ปีท่ีสําเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่น ๆ 
ท่ีสําคัญ 
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9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ    ตําแหน่ง   ระดับ   
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม   ปี   เดือน 

การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง ประเภทตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ 
ดํารงตําแหน่ง 

รวมเวลา 
ดํารงตําแหน่ง 

1.    
2.    
3.    

ฯลฯ    

ประเภทตําแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

10.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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11.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    
    
    

12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    

13.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ภาษาอังกฤษ                         . 
 คอมพิวเตอร์                         . 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)                         . 

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
                           . 
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15.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ท่ีได้รับยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    
    
    

16.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
                           . 
                           . 
                           . 

17.  วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน  ชุด (ท่ีแนบท้าย) 
 1)                            . 
 2)                            . 
 3)                            . 

ฯลฯ 
 
 

(ควรจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร    
                                                                                                           (   ) 

วันที่ เดือน ปี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 2) 
แบบสรปุคะแนนคณุสมบตั ิ

รับสมคัรคดัเลอืกเพือ่แต่งตั้งพนกังานเทศบาลให้ดาํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ สาํหรบัตาํแหน่งผูบ้ริหารของเทศบาล 
ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานช่าง 7) 

สมัครคัดเลือกในตําแหน่ง        ระดับ   
ช่ือผู้สมัคร   อายุ  ปี เดือน ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง   
ระดับ  เทศบาล    อําเภอ   จังหวัด    
 

คณุสมบัต ิ สรปุรายละเอยีด คะแนน 
1.  เงินเดือนปัจจุบัน (1  ตุลาคม  2553) (20 คะแนน)                                            บาท  
2.  วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ี
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร)  (20 คะแนน) 

วุฒิการศึกษา......................................................           
สาขา................................................................... 

 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน 
3.1  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน   
(14 คะแนน) 
3.2  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจบุัน (6 
คะแนน) 

 
ต้ังแต่วันที่                     ถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2553 
รวม             ปี                  เดือน                 วัน 
ต้ังแต่วันที่                     ถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2553 
รวม             ปี                  เดือน                 วัน 

 

4.  อายุราชการ (นับต้ังแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง)   
(20 คะแนน) 

ต้ังแต่วันที่                     ถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2553 
รวม             ปี                  เดือน                 วัน 

 

5.  ความผิดย้อนหลัง 5 ปี (วินัย)  (10 คะแนน) 5.1  ภาคทัณฑ์                                        .ครั้ง 
5.2  ตัดเงินเดือน                                       ครั้ง 
5.3  ลดขั้นเงินเดือน                                   ครั้ง 

 

6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  
(10 คะแนน) 

6.1  เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2549               บาท 
ได้รับพิจารณารวมทั้งปี                                  ขั้น 
6.2  เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2550               บาท 
ได้รับพิจารณารวมทั้งปี                                  ขั้น 
6.3  เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2551              บาท 
ได้รับพิจารณารวมทั้งปี                                  ขั้น 
6.4  เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2552              บาท 
ได้รับพิจารณารวมทั้งปี                                  ขั้น 
6.4  เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2553              บาท 
ได้รับพิจารณารวมทั้งปี                                  ขั้น 

 

 รวมคะแนน  
 

             ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
 

(ลงชื่อ)    เจ้าของประวัติ (ผูส้มัคร) 
        (    ) 
 
 

หมายเหตุ     1.  ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่กําหนดส่งพร้อมใบสมัคร 
                 2.  ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติฯ นี้ ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วน 
                      ท้องถิ่น/ก.พ.7  ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 



(เอกสารหมายเลข 3) 
 

 
 
 
 

หนังสอืรับรองจากผูบ้ังคบับญัชา 
อนญุาตให้พนกังานเทศบาลสมคัรคัดเลอืกเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งในระดับทีส่งูขึ้น 

สาํหรบัตาํแหนง่ผูบ้รหิารของเทศบาล 
 

เขียนที่      
วันที่  เดือน    พ.ศ.   

 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกให้เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า                
ตําแหน่งนายกเทศมนตรี    อําเภอ   จังหวัด    
อนุญาตให้         ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง     ระดับ  เทศบาล     
อําเภอ    จังหวัด     สมัคร เข้ ารับการคัด เลือก  ตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง สายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 7 (นักบริหารงานช่าง 7) เทศบาลตําบลดอนทราย ลงวันที่  1 เมษายน  2554 เรื่อง 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง 7) ได้และขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)      
(   ) 

ตําแหน่ง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 4) 
 

แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลกัทางการบรหิาร 
ประกอบการพจิารณาการคัดเลือกเพือ่แตง่ตั้งพนกังานเทศบาลใหด้ํารงตําแหน่งทีส่งูขึน้ 

สาํหรบัตาํแหนง่ผูบ้รหิารของเทศบาล ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง 7) 
 
ช่ือเจ้าของผลงาน     ตําแหน่ง    ระดับ   
 

ผลงาน เมื่อดํารงตําแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่ดําเนินการ) 

ความรู้ความสามารถ 
ที่แสดงถึงศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน 
การได้รับการยอมรับ 

1.  (ช่ือและสาระสําคัญ
ของผลงาน โดยสรุปทั้งนี้ให้
แสดงถึงกิจกรรมที่ทํา
เนื้อหาของผลงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ 
2. 
3. 

ฯลฯ 

   

 
 

ลงชื่อ      
        (     ) 
ตําแหน่ง      
วันที่      

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
             
              
 
 

ลงชื่อ      
        (     ) 
ตําแหน่ง      
วันที่      

 
หมายเหต ุ  ผลงานทีเ่สนอเป็นผลงานการปฏบิัติงานประจําปยี้อนหลังไมเ่กนิ 2 ป ีและความเหน็ผู้บงัคบับญัชาให้ไว้

ไม่เกนิ 1 ป ีกอ่นเสนอขอ้มลูต่อคณะกรรมการคดัเลอืก



(เอกสารหมายเลข  5) 
 

หลกัเกณฑ ์วิธกีารและรปูแบบในการเขยีนข้อเสนอเกีย่วกับวสิยัทศัน ์
สาํหรบัตาํแหนง่ ผูอ้าํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง 7) 

(แนบท้ายเงื่อนไขหลกัสตูรและวิธกีารคัดเลอืก) 
------------------------------------------- 

 

1.  รูปแบบและองคป์ระกอบในการเขียนขอ้เสนอ 
 ผู้เขียนข้อเสนอจะต้องเขียนข้อเสนอด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
 1)  องค์ประกอบในเขียนข้อเสนอ 

(1)  วิสัยทัศนใ์นการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนใ์นการ
ปฏิบัติงานใน 
   ตําแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานช่าง 7) โดยนําเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
    -  ข้อมูลส่วนบุคคล 
    -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    -  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 
  (2)  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 2)  รูปแบบการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี้ 
  (1)  ใหม้ีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตามข้อ 1 
  (2)  มลีักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเปน็ไปได้ในทางปฏิบัติ 
  (3)  ใช้หลกัการบริหารทางวิชาการ และประสบการณ์ในการปฏบัิติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่าง
มาประกอบพอสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
  (4)  ใหใ้ช้กระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดทํารูปเลม่ให้เรยีบร้อย จํานวน 8 ชุด ตามแบบท่ีกําหนด 
(รายละเอียดตัวอย่างพร้อมคําอธิบายประกอบตามเอกสารที่แนบ) 
 

2.  วธิีการประเมนิข้อเสนอ 
 1)  การประเมนิข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จะดําเนินการประเมินข้อเสนอในรูปคณะกรรมการ 
 2)  การประเมนิข้อเสนอจะแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดบั ดังนี้ 
  (1)  ระดับดีมาก (18 – 20 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม และแสดงให้เหน็ถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน ์และความสามารถในด้านบริหาร ด้าน
วิชาการ และประสบการณ์ทีม่ีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 
  (2)  ระดับดี (16 – 17 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่เขียนประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร และประสบการณ์ทีม่ี
ลักษณะเป็นรปูธรรมในระดับปานกลางและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  (3)  ระดับพอใช้ (14 – 15 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้าน
บริหาร ด้านวิชาการและประสบการณ์ในระดับปานกลาง ตลอดจนมีความเป็นรูปธรรมและมคีวามเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติตํ่า  (4)  ผลการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้จะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองช่าง (นกับรหิารงานชา่ง 7) เทศบาล
ตําบลดอนทราย  
 

---------------------------------------------------------- 



 
 
 

(ตัวอยา่ง) 
ปกหนา้ 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเกีย่วกับวสิยัทศันใ์นการปฏบิัตงิาน 
ในตาํแหน่ง  ผูอ้ํานวยการกองช่าง (นกับรหิารงานชา่ง 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
นาย / นาง / นางสาว      
ตําแหน่ง        

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบญั 

 
หน้า 

คํานาํ 
หัวขอ้ทีน่ําเสนอ        
 1.         
 2.         
 3.         
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
          
เอกสารอ้างองิ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 5) 
 

ข้อเสนอเกีย่วกับวสิยัทศัน ์
 

1.  ข้อมลูส่วนบุคคล 
 

 1)   ช่ือผู้ขอรบัการประเมิน                                                                                           . 
 

 2)   ตําแหน่งปัจจุบัน       ระดับ                       . 
  ประเภทตําแหน่ง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 

  วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ทั่วไป 

 ดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบันเมื่อ                                                                           . 
 ดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบันเมื่อ                                                                    .  
 เงินเดือนปัจจุบัน                              บาท  เงินประจําตําแหน่ง                                  บาท 
 งาน                                                        กอง/ฝา่ย                                               . 
 เทศบาล                                  อําเภอ                               จงัหวัด                                                        . 
 

3)   ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่                              เดือน               พ.ศ.             .  
 วันเกษียณอายุราชการ                                                                                                                                                                                        . 
 

4)  ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล) 
คณุวฒุ ิ          วิชาเอก / สาขา          ปทีีส่าํเร็จการศกึษา     สถาบัน 

                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 
 

 5)   ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ   ตําแหน่ง               ระดับ          . 
 อายุราชการนับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคดัเลือกรวมปี  เดือน             .  
 

6)   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 -  เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น จาํนวน  ครั้ง  เมื่อ                                                  .  

-  เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จํานวน  ครั้ง  เมื่อ                                                  . 
-  เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จาํนวน  ครั้ง  เมื่อ                                                  . 

    รวมทั้งหมด จํานวน           ครั้ง 
 
 
 



 
 
 7)  การดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหาร 
                  ช่ือตําแหน่ง       ประเภทตําแหน่ง        ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง    รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 
                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 
          หมายเหตุ : ประเภทตําแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง / บริหารระดับสูง 
 

 8)  ประวัติการลงโทษทางวินัย 
    เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ                         จํานวน ครั้ง 

 กําลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 กําลังอยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย 
 เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน  จํานวน   ครั้ง  
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

 

9)  ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรสําคญั) 
      ระหว่างวันที่    หลักสูตร    สถาบัน  ทุนการอบรม 

                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 
 

10)  การดูงาน (ที่สําคญั ๆ) 
                 ระหว่างวันที่      เรื่อง               สถานที่              ทุนดูงาน 
                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 

 



 
 
11)  การปฏิบัติพิเศษ 
 ระหว่างเวลาปฏิบัติงาน      เรื่อง         สถานทีป่ฏิบัติงาน   ผลสําเร็จ 

                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 

 

12)  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
ภาษาอังกฤษ          
คอมพิวเตอร์           
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          
 

 13)  เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับเครื่องราชฯ ด้วย) 
             
             
 

14) ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
            วันที ่            รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับยกย่อง    ผลงาน  สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

                                    . 
                                    . 
                                             .
                                             .
                                             . 
                                             . 
                                             . 
                                             . 

15)  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูส้มัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 

 
 



2.  วิสัยทศัน์การปฏิบัติงานในตําแหน่ง  
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
3.  แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมาย ความต้ังใจ ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
4.  แนวทางพฒันางานในหน้าที่และแนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
6.  เอกสารอ้างอิง 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
                                                                                                                             . 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนดังกลา่วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)    ผู้ขอรับการคัดเลือก       
                                                               (    ) 
                                                          วันที ่      


