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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือ
แต่งตั งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง               
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)                  
จ านวน 1 อัตรา 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 94(4) ข้อ 98 (5),(6),(7),(8) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่   
25 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี  

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
- ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)   จ านวน  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7) ที่ ก.ท. ก าหนด ดังนี  

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ 
(2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

(3)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือ
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี ได้ 

(4)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
/3.ความรู้ความสามารถ... 
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3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(1) มีความรู้ในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ 
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(3) มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
(4) มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
(6) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
(7) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
(8) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(9) มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดท าแผ่นตารางท าการ (spreadsheet) 
(10) มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
4. การสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ก าหนดด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  5 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7548 0280  
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วย

หลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี  

(1) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ ว ถ่ายครั งเดียวไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
(4) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ของผู้สมัครคัดเลือกพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

ด้วยตนเองทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 
(5) ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด  อย่างละ 1 ชุด 
(6) หนังสือรับรองการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร               

จากส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) (กรณี ใช้วุฒิปริญญาโท) 
 

/(7) หนังสือรับรองจาก… 
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(7) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตให้มาสมัครคัดเลือกได้ จ านวน 1 ฉบับ                 
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 

(8) แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 3) 
(9) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
(10) แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า                   

5 หน้ากระดาษ เอ-4  จ านวน 8 เล่ม  (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
(11) แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร จ านวน 2 ผลงาน โดยเป็นผลงาน

ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ จ านวน 8 เล่ม (ตามเอกสารหมายเลข 5) 
เอกสารตาม (10) และ (11) ให้รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 
(12) หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกครั งนี  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น        
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ          
การคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในวันยื่นใบสมัครคัดเลือก                 

คนละ 400 บาท  (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับ         
การคัดเลือก พร้อมเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.paknamchawang.go.th 
 

8.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และโดยการประเมิน
จากการจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ  ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี   

  ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
 

1. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เข้ารับการคัดเลือก             

จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูล
ด้านต่างๆ ดังนี  

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางการพัฒนาส านักปลัดเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

 

/ (2) ความรอบรู.้.. 
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2. ความรอบรู้งานในหน้าที่  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั งตาม 

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  
รวมทั งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   3. ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงาน จ านวน 2 ผลงาน ที่ประสบ
ความส าเร็จมาแล้ว  เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้ อ่ืนหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ              
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยจัดท าเป็นเอกสาร
แยกต่างหากจากวิสัยทัศน์น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ 
   4. ความรอบรู้ในการบริหาร  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
   5. การบริหารอย่างมืออาชีพ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า  
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
   6. การบริหารงานบุคคล  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร            
การประสานสัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 
   7. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้           
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
   8. ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เช่น 
      8.1 ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร พิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม             
มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม 
     8.2 ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่         
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
     8.3 มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลด
ข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
ผู้มาติดต่อรวมทั งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
 
 

/(8.4)  ความสามารถ... 
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    8.4 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน         
การแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
    8.5  ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน 
ความรับผิดชอบ 
 

  ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน ได้แก่ 
1. เงินเดือน     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
2. วุฒิการศึกษา     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง 

           สายงานและระดับปัจจุบัน     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
4. อายุราชการ     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
5. ความผิดย้อนหลัง (วินัย) 5 ปี   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
6. ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
โดยให้ผู้ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป

คะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 3) ทั งนี  คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบ
ท้ายประกาศนี  
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้คัดเลือกได้คะแนนในแต่ละส่วนตาม

ข้อ 8 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสินผลการคัดเลือกจากคะแนนรวม โดยจัดล าดับจาก
ผู้ได้คะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ าสุด และให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับ
ถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนรวมเท่ากัน ดังนี  
  (1) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
  (2) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  (3) ถ้าได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
  (4) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
  (5) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นสูงกว่า 
  (6) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นเดียวกัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน 
  (7) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้มีอายุมากกว่า 

10. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
   คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกใน วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/11. การประกาศผล… 
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11. การประกาศผลการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลคัดเลือก ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558                     
ณ ส านั กงานเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  อ า เภอฉวาง  จั งหวัดนครศรี ธรรมราช และทาง เว็บ ไซ ต์  
www.paknamchawang.go.th 

12. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  เทศบาลต าบลปากน  าฉวางจะขึ นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันประกาศ
ผลการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมอีกใน
เทศบาลนั นภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจให้เทศบาลนั นแต่งตั งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่
เหลืออยู่ในล าดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั นให้ด ารงต าแหน่งได้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บัญชี
ส ารองให้ยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบล
ปากน  าฉวางได ้
   ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง เมื่อมีการแต่งตั งผู้ผ่านการคัดเลือก
ด ารงต าแหน่งที่ว่างแล้วบัญชีส ารองให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และบัญชีนี เทศบาลอ่ืน
ไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานต าแหน่งดังกล่าวของเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง และผู้ผ่านการคัดเลือก     
จะถูกยกเลิกการขึ นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี  
   (1)  ผู้นั นได้รับแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
   (2)  ผู้นั นขอสละสิทธิการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
  (3)  ผู้นั นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั ง 
   (4)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอ่ืน 

13. การแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั งเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามล าดับที่ได้ขึ นบัญชีไว้ 

 

 ประกาศ    ณ   วันที่  ๒๖  มถิุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
          อนันต์ ธรรมานนท ์

( นายอนนัต์ ธรรมานนท์ ) 
ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ นฯ 

เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 

http://www.paknamchawang.go.th/


 
เอกสารหมายเลข 1 

  
ล าดับที่สมัคร ............................ 

 
ใบสมัครเขา้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

************************** 
1.  ชื่อ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 

2.  เพศ     ชาย     หญิง 
 

3.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ………………………….……… 
 

4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 

 ประเภทต าแหน่ง  บริหารระดับสูง  บริหารระดับกลาง 
    วิชาชีพเฉพาะ  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ทั่วไป 

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

 

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

6.  สถานสภาพครอบครัว 
 โสด สมรส อ่ืน ๆ 

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

 

7.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  1เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรค
เหล่านี หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 
รูปถ่ายขนาด 

1 นิ้ว 
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8.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 

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

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

1.    
2.    
3.    

ฯลฯ    
 

ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

10.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

11.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
    
    

 

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

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

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

    
    
    

 

16.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

17.  วิสัยทัศน์และผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จ านวนอย่างละ  8  เล่ม (ที่แนบท้าย) 
(ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้า รับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั งนี  
 

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

            วันที่………………………………….…………… 
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การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 

(1) ช าระเงินค่าสมัครคัดเลือกแล้ว ตามใบส าคัญรับเงินเล่มที่  เลขที่    
ลงวันที่      

(2) เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือก 
(     )  รูปถ่ายขนาด 1 นิ ว จ านวน 3 รูป 
(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน 1 ฉบับ 
(     )  ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ 
(     )  หนังสือรับรองการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร 
 จากส านักงาน ก.ท. (กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาโท) จ านวน 1 ฉบับ 
(     )  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้มาสมัครคัดเลือกได้จ านวน 1 ฉบับ 
(     )  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการจ านวน 1 ฉบับ 
(     )  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
(     )  แบบแสดงวิสัยทัศน์ จ านวน 8 เล่ม 
(     )  แบบแสดงผลงานสมรรถนะหลักทางการบริหาร จ านวน 8 เล่ม 
(     )  อ่ืน ๆ ระบุ           

 
 

ลงชื่อ………………………………………………..เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
            (………………………………………..…….) 

    วันที่ ………………………………….…………… 
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หนังสือรับรองจากผู้บังคบับัญชา 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  

 
 

เขียนที่……………………………………………… 
 

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

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………ต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
เทศบาล………...........………………อ าเภอ……………………………………………………..จังหวัด….…....................………………….
อนุญาตให้….……………………………………….…………………ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง……………………………………
ระดับ……………. ส านัก/กอง……......................................เทศบาล……….…………………..อ าเภอ.....................……………
จังหวัด…………………………...........  สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งพนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือแต่งตั งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล            
ต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน    
ทั่วไป 7) และยินยอมใหผู้้สมัครโอน (ย้าย) ไปแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ นได้หากผ่านการคัดเลือก  

 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
      (…………..…………………………………) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี...................... 
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แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัต)ิ 
การคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

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

คุณสมบัต ิ สรุปรายละเอียด คะแนน 
1. เงินเดือนปัจจุบัน (20 คะแนน) ………………………………………………………..บาท  

2. วุฒิการศึกษา  (20 คะแนน) (ระบุชื่อวุฒิ
การศึกษาสูงสุดท่ีได้รับซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร) 

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

 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน 
(20 คะแนน) 

  

   3.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสาย
งานระดับปัจจุบัน  (14 คะแนน) 

ตั งแต่……………………………….………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

   3.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสาย
งานปัจจุบัน  (6 คะแนน) 

ตั งแต่……………………………….………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

4. อายุราชการ  (นับตั งแต่วันบรรจุแต่งตั ง
เข้ารับราชการ (ปี/เดือน/วัน)  (20 คะแนน) 

ตั งแต่วันท่ี….……………………………………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

5. การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี  
 (10 คะแนน) 

5.1 ภาคทัณฑ์…………………..….……ครั ง  
5.2 ตัดเงินเดือน…………………………ครั ง         
5.3 ลดขั นเงินเดือน……………..……..ครั ง 

 

6. การพิจารณาความดีความชอบ  
ย้อนหลัง 5 ปี   (10 คะแนน) 

1. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2553 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวมทั งปี…….…ขั น 
2. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2554 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวมทั งปี…….…ขั น 
3. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2555 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวมทั งปี…….…ขั น 
4. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2556 ……………..บาท ได้รับพิจารณารวมทั งปี….……ขั น 
5. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2557.……………..บาท ได้รับพิจารณารวมทั งปี……….ขั น                  

 

 รวมคะแนน  

หมายเหต ุ1. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องท่ีก าหนด 
2. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี  ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ

และรับรองความถูกต้องแล้ว 
            ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

 
 

(ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวัต ิ
                   (……..……………………………….) 
 

 
 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(   )  คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเน่ืองจาก………………………………..…………. 
 
(ลงชื่อ)……………………………….…………..เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
        (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………….………………..เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
        (…………..………….………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………….……………..เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
        (…………..…………….……………….) 



 
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 

1. เงินเดือนคะแนนเต็ม  20  คะแนน   
(ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556) 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนน 
54,090 39,630 28,880 20.00 
53,230 39,080 28,430 19.80 
52,370 38,520 27,960 19.60 
51,520 37,960 27,490 19.40 
50,670 37,410 27,030 19.20 
49,830 36,860 26,580 19.00 
49,010 36,310 26,120 18.80 
48,200 35,770 25,660 18.60 
47,380 35,220 25,190 18.40 
46,560 34,680 24,730 18.20 
45,750 34,110 24,270 18.00 
44,930 33,560 23,820 17.80 
44,130 33,000 23,370 17.60 
43,300 32,450 22,920 17.40 
42,620 31,880 22,490 17.20 
41,930 31,340 22,040 17.00 
41,250 30,790 21,620 16.80 
40,560 30,220 21,190 16.60 
39,880 29,680 20,780 16.40 
39,190 29,110 20,360 16.20 
38,500 28,560 19,970 16.00 
37,830 28,030 19,580 15.80 
37,130 27,480 19,200 15.60 
36,450 26,980 18,810 15.40 
35,760 26,460 18,440 15.20 
35,090 25,970 18,060 15.00 
34,430 25,470 17,690 14.80 
33,770 24,970 17,310 14.60 
33,140 24,490 16,920 14.40 
32,510 24,010 16,570 14.20 
31,900 23,550 16,190 14.00 
31,290 23,080 15,800 13.80 
30,690 22,620 15,430 13.60 
30,100 22,170 15,050 13.40 
29,510 21,710 14,660 13.20 
28,930 21,240 14,300 13.00 
28,350 20,790 13,910 12.80 
27,800 20,320 13,530 12.60 

27,230 – 19,860 19,860 – 16,190 13,160 12.40 
 
*ต าแหน่งใดที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพียงระดับเดียว ให้ใช้ตารางนี้ในการให้คะแนนประวัติการรับราชการเช่น สมัครคัดเลือก
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นบห.ทั่วไป 7) ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นบห.ทั่วไป 6 เงินเดือน 19,970 บาท จะได้คะแนน 16.00 คะแนน 



 
 
 
ระดับ 6 ระดับ 7 คะแนน  ระดับ 7 ระดับ 8 คะแนน  ระดับ 8 ระดับ 9 คะแนน 

 39,630 20.00   54,090 20.00   63,960 20.00 
 39,080 19.80   53,230 19.80   63,090 19.80 
 38,520 19.60   52,370 19.60   62,220 19.60 
 37,960 19.40   51,520 19.40   61,360 19.40 
 37,410 19.20   50,670 19.20   60,500 19.20 
 36,860 19.00   49,830 19.00   59,640 19.00 
 36,310 18.80   49,010 18.80   58,800 18.80 
 35,770 18.60   48,200 18.60   57,980 18.60 
 35,220 18.40   47,380 18.40  54,090 57,150 18.40 
 34,680 18.20   46,560 18.20  53,230 56,330 18.20 
 34,110 18.00   45,750 18.00  52,370 55,510 18.00 
 33,560 17.80   44,930 17.80  51,520 54,700 17.80 
 33,000 17.60   44,130 17.60  50,670 53,890 17.60 
 32,450 17.40  39,630 43,300 17.40  49,830 53,080 17.40 
 31,880 17.20  39,080 42,620 17.20  49,010 52,260 17.20 
 31,340 17.00  38,520 41,930 17.00  48,200 51,450 17.00 

28,880 30,790 16.80  37,960 41,250 16.80  47,380 50,640 16.80 
28,430 30,220 16.60  37,410 40,560 16.60  46,560 49,830 16.60 
27,960 29,680 16.40  36,860 39,880 16.40  45,750 49,010 16.40 
27,490 29,110 16.20  36,310 39,190 16.20  44,930 48,200 16.20 
27,030 28,560 16.00  35,770 38,500 16.00  44,130 47,380 16.00 
26,580 28,030 15.80  35,220 37,830 15.80  43,300 46,560 15.80 
26,120 27,480 15.60  34,680 37,130 15.60  42,620 45,750 15.60 
25,660 26,980 15.40  34,110 36,450 15.40  41,930 44,930 15.40 
25,190 26,460 15.20  33,560 35,760 15.20  41,250 44,130 15.20 
24,730 25,970 15.00  33,000 35,090 15.00  40,560 43,310 15.00 
24,270 25,470 14.80  32,450 34,430 14.80  39,880 42,490 14.80 
23,820 24,970 14.60  31,880 33,770 14.60  39,190 41,670 14.60 
23,370 24,490 14.40  31,340 33,140 14.40  38,500 40,890 14.40 
22,920 24,010 14.20  30,790 32,510 14.20  37,830 40,100 14.20 
22,490 23,550 14.00  30,220 31,900 14.00  37,130 39,360 14.00 
22,040 23,080 13.80  29,680 31,290 13.80  36,450 38,620 13.80 
21,620 22,620 13.60  29,110 30,690 13.60  35,760 37,880 13.60 
21,190 22,170 13.40  28,560 30,100 13.40  35,090 37,120 13.40 
20,780 21,710 13.20  28,030 29,510 13.20  34,430 36,410 13.20 
20,360 21,240 13.00  27,480 28,930 13.00  33,770 35,690 13.00 
19,970 20,790 12.80  26,980 28,350 12.80  33,140 34,980 12.80 
19,580 20,320 12.60  26,460 27,800 12.60  32,510 34,270 12.60 
19,200 – 
13,160 

19,860 – 
16,190 

12.40  25,970 – 
16,190 

27,230 – 
19,860 

12.40  31,900 – 
19,860 

33,550 – 
24,400 

12.40 

 
* ต าแหน่งใดที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น 2 ระดับ ให้เทียบเป็นต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับให้คะแนน เช่น สมัครคัดเลือก
ต าแหน่งปลัดเทศบาล 7 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นบห.เทศบาล 6 เงินเดือน 19,970 บาท ให้เทียบเป็นระดับ 7 เงินเดือน 20,790 บาท จะได้
คะแนน 12.80 คะแนน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ท.ที่ มท 0809.1/ว 629 ลว.19 เม.ย.2547) 



 
 
 

2. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
ปริญญาเอก 20.00 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า * 18.80 
ประกาศนียบัตรชั นสูงหรือเทียบเท่า 18.40 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 18.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือเทียบเท่า 17.20 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 16.40 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 16.00 
ม.ศ.3  ม.ศ.5  (ม.3 / ม.6)  หรือเทียบเท่า 15.60 

 
*  วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  รวมคะแนน  20  คะแนน 
(1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  14  คะแนน 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
10 ปีขึ นไป 14 
9  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 13 
8  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    9  ปี 12 
7  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    8  ปี 11 
6  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    7  ปี 10 
5  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    6  ปี 9 
4  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    5  ปี 8 
3  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    4  ปี 7 
2  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    3  ปี 6 
1  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    2  ปี 5 
ต่ ากว่า  1  ปี  4 

 
(2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณา

ระดับต าแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เป็นต้น)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 
15 ปี  ขึ นไป 6.00 
14 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  15  ปี 5.80 
13 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  14  ปี 5.60 
12 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  13  ปี 5.40 
11 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  12  ปี 5.20 
10 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  11  ปี 5.00 
9  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 4.80 
8  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    9  ปี 4.60 
7  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    8  ปี 4.40 
6  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    7  ปี 4.20 
5  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    6  ปี 4.00 
4  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    5  ปี 3.80 
3  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    4  ปี 3.60 
2  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    3  ปี 3.40 
1  ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน    2  ปี 3.20 
ต่ ากว่า  1  ปี 3.00 

หมายเหตุ  :  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นปีของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 



 
 
 

4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
35 ปี  ขึ นไป 20.00 
33 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  35 ปี 19.60 
31 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  33 ปี 19.20 
29 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  31 ปี 18.80 
27 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  29 ปี 18.40 
25 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  27 ปี 18.00 
23 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  25 ปี 17.60 
21 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  23 ปี 17.20 
19 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  21 ปี 16.80 
17 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน 19 ปี 16.40 
15 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  17 ปี 16.00 
13 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  15 ปี 15.60 
11 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  13 ปี 15.20 
9 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  11 ปี 14.80 
7 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  9 ปี 14.40 
5 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  7 ปี 14.00 
3 ปี  ขึ นไป  แต่ไม่เกิน  5 ปี 13.60 
ต่ ากว่า  3  ปี  ลงมา  13.20 

 
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.  ความผิดย้อนหลัง  5 ปี  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 10.00 
ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั ง 9.80 
ภาคทัณฑ์ 1 ครั ง 9.60 
ตัดเงินเดือน 1 ครั ง 9.40 
ลดขั นเงินเดือน 1 ครั ง 9.20 
ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 9.00 
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  2  ครั ง 8.80 

 

6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั นเงินเดือน รวม 
คะแนนที่ได้ 

2 ขั น/ครั ง/ปี 1.5 ขั น/ครั ง/ปี 1 ขั น/ครั ง/ปี (จ านวนขั น/ปี) 

5 - - 10 10.00 
4 1 - 9.5 9.80 
4 - 1 9 

9.60 
3 2 - 9 
3 1 1 8.5 

9.40 
2 3 - 8.5 
3 - 2 8 

9.20 2 2 1 8 
1 4 - 8 
2 1 2 7.5 

9.00 1 3 1 7.5 
- 5 - 7.5 
2 - 3 7 

8.80 1 2 2 7 
- 4 1 7 
1 1 3 6.5 

8.60 
- 3 2 6.5 
1 - 4 6 

8.40 
- 2 3 6 
- 1 4 5.5 8.20 
- - 5 5 8.00 

 



 
ตัวอย่าง 

  
ใบรับรองแพทย์ตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535) 

 

ใบรับรองแพทย์ 
 

สถานที่ตรวจ........................................................... 
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
  ข้าพเจ้า  นายแพทย์/แพทย์หญิง........(1).......................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.....................................................................................................................  
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่............................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
ได้ตรวจร่างกาย  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. . 
สถานที่อยู่  (ที่สามารถติดต่อได้)................................................................... ................................................................. 
บัตรประจ าตัวเลขที่  (ระบุประเภทของบัตรด้วย).................................................................................................... ...... 
แล้วเมื่อวันที่..........................เดือน..................................................พ.ศ..............................  ขอรับรองว่า 
  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต  หรือจิตฟั่นเฟือน  หรือปัญญาอ่อน  ไม่ปรากฏอาการ
ของการติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสุราเรื อรัง  และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงออกของโรค
ดังต่อไปนี  

(1) โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) (ถ้าจ าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี )............................ 

...................................................................... ........................................................................................... 
 
  สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์................(2)..................................................................... ... 
.............................................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
      ลงชื่อ........................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
 
 
 
หมายเหตุ (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใดหรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ  
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี ให้ใช้ได้  1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 



 
เอกสารหมายเลข 4 

  
 

หลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

 
ผู้สอบเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ

รูปแบบในการเขียน 
 

1. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(1)  การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด

ความคาดหวังเป้าหมายหรือความตั งใจและแนวทางปฏิบัติของตนที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการ
บริการจัดการ เพ่ือให้เทศบาลมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดจน
อ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่างๆ  โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ  โดยสามารถ
น าไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

(2)  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

2. รูปแบบการเขียนข้อความ 
การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์นี ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ดังนี  
(1)  ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนดตามข้อ 
(2)  มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(3)  ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรวมทั งอาจยกตัวอย่าง           

มาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ น 
(4)  จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน 8  เล่ม  ตามแบบท่ีก าหนด 

 

3. รูปแบบการน าเสนอ 
(1) ปกหน้า  ค าน า  สารบัญ 
(2)  ข้อมูลส่วนบุคคล 
(3)  วิสัยทัศน์ของตนเอง 
(4)  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(5)  แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง 
(6)  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
(7)  เอกสารอ้างอิง 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน์ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการสมัครคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง................................................ 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

อ าเภอฉวาง   จังหวดันครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
............................................................. 

ต าแหน่ง........................................................ 
เทศบาล..........................อ าเภอ........................จังหวัด.................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์ของ............................... 

 
1.  บริบท/ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล 
 ..................................................................................................................................... 

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

2.  วิเคราะห์ภารกิจของเทศบาล (หรือของกอง) 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
3.  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT  Analysis) 
 ก.  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 ข.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

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

..................................................................................................................................... 
 
4.  วิสัยทัศน ์
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 ตัวอย่าง  วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี พ.ศ. 2558 บริษัทต้องเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกอาหารกระป๋องที่มีมูลค่า 
5,000 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  4 
แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง...................... 

 
1.  พันธกิจ 
 ..................................................................................................................................... 

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

2.  ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์/มาตรการ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
3.  แผนงาน/โครงการ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
  
4.  การด าเนินการ 
 ..................................................................................................................................... 

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

5.  การประเมินผลและรายงานผล 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 ตัวอย่างพันธกิจ 
  1.  ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
  2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ 
  3.  ปรับปรุงการผลิตและบริการให้เป็นที่พอใจของลูกค้า 
  4.  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 5 
 

แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .................................................... 
เจ้าของผลงาน ..............................................................ต าแหน่ง .............................................  

เทศบาล.............................................. อ าเภอ .............................................. จังหวัด .............................................. 
 

ผลงาน 

เมื่อด ารง
ต าแหน่ง 

(ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ) 

ความรู้
ความสามารถที่

แสดงถึง 
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

ประโยชน์ของ
ผลงาน 

การได้รับการ
ยอมรับ 

1. ชื่อผลงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. วัตถุประสงค์  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….     

3. ความส าคัญของผลงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ปริมาณ …………………………………………………………………………………………………. 

- คุณภาพ…………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 
 

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

              ผู้เสนอผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
......................../.........................../......................... 
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   ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ 

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

    (.......................................................) 
นายกเทศมนตรี...................................................... 
....................../.............................../.......................



 
 


