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สํานักกงานเทศบาลตตําบลเมืองบัว
อําเภอเกษตรวิสัย รอ 45150
22 ธันวาคม 2557
2

การรับสมัครคัดเลือกพนักงงานเทศบาลเพพื่อให้ดํารงตําาแหน่งในระดับบที่สูงขึ้นสําหรรับตําแหน่งบริริหาร
ของเทศบาล
นายกเทศมนนตรีทุกแห่ง
ด้ วยคณะกรรมมการคัด เลือ กพนั
ก ก งานเททศบาลเพื่อ แตต่งตั้งให้ดํา รงงตํา แหน่งในรระดับที่สูงขึ้น
ับตําแหน่งบริริหารของเทศบบาล จะดํา เ นิน สรรหาโดดยวิธีก ารคัด เลื
เ อ กพนักงานนเทศบาลสายยงานบริหาร
หน่ง หั ว หน้ า สํ านั ก ปลั ด เทศศบาล (นั ก บริริ ห ารงานทั่ ว ไประดั
ไ
บ 7) เลขที่ ตํ า แหนน่ ง 01-0102--001 สํ า นั ก
ทศบาล เทศบบาลตําบลเมืองบั
อ ว
โดดยจะเริ่มรับสมมัคร ตั้งแต่วันที
น ่ 15 มกราคคม - 11 กุมภภาพันธ์ 25588 ในวันและเวลาราชการ
นักงานเทศบาลตําบลเมืองบับัว ผูส้ นใจดูราายละเอียดเพิ่มมเติมได้ทาง hhttp:// www
w.kaset.go.thh
จึงงเรียนมาเพื่อโโปรดทราบ และประชาสัมมพันธ์ให้ผู้สนใใจทราบโดยทัทั่วกัน
ขอแสสดงความนับถือ

(นายยงงยุทธ ไตรสุทธิ
ท )์
ผู้ทรงคุณวุฒใิในคณะกรรมกการพนักงานเททศบาลจังหวัดดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมมการดําเนินการคัดเลือกพนนักงานเทศบาลเพื่อให้ดํารงตําแหน่งในระะดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งบริหารของงเทศบาล

ปลัดเทศบาล
านวยการ
ารเจ้าหน้าที่

โทร.0 4367 2004
โทรสาร.0 4367 2004

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งบริหาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
**********************
ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งบริหารของเทศบาล จะดําเนินสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารแทน
ตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 1 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความใน 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งบริหารให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) เลขที่ตําแหน่ง 010102-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองบัว
2. รายละเอียดของตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้ ความสามารถ
ที่ตอ้ งการ (ผนวก ก)
3. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆด้วยตนเองได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่
15 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 400 บาท

4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รคั ด เลื อ กและสมั ค รด้ ว ยตนเองต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค ร
คัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับดังต่อไปนี้
4.1 ใบสมัคร (ผนวก ข)
4.2 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
/-2-4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว …

-24.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ชุด
4.6 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก (ผนวก ค) จํานวน 1 ฉบับ
4.7 สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4.8 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จํานวน 1 ชุด
4.9 แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผนวก ง) และแบบแสดง
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แนวคิดในการ ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการ
คัดเลือกแนวทางพัฒนางานในหน้าที่แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก จํานวน 9 ชุด
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ จะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กโดยประเมิ น จากเอกสารข้ อ มู ล
ต่างๆ ของผู้สมัครและสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร (ผนวก จ)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองบัว ผู้สมัครสามารถสอบถามรายชื่อ

ผู้มีสิททธิสอบคัดเลืออกฯ ได้ทางโททรศัพท์หมายเลข 0–43677-2004-5 พร้้อมทั้งแจ้งไปยังประธานกรรรมการ
พนักงานเทศบาลจังงหวัดที่มี พนันักงานเทศบาลล ในจังหวัดสสมัครคัดเลือก
7.. ประกาศวัน เวลา และะสถานที่ประเเมินความเหมมาะสมกับตําแหน่
แ ง (สอบสสัมภาษณ์)
คณะกกรรมการคัดเลือกฯ จะปรระเมินความเเหมาะสมกับตํตาแหน่ง (สออบสัมภาษณ์)
ในวันทีท่ 27 กุมภาาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมมสํานักงานส่งงเสริมการปกคครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยขอให้ผู้
เข้ารับบการคัดเลือกแแต่งเครื่องแบบบปกติสีกากีคอพับ

/-3- 8. ประกาศรายชื่อ…

-38.. ประกาศรายยชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือก
ป ระกาศผลกาารคั ด เลื อ กฯ หลั ง จากทีที่ ค ณะกรรมกการพนั ก งาน เทศบาลจั ง หวั
ห ด ร้ อ ยเอ็ ด
ก
กครัง้งหนึ่ง
เห็นชออบผลคะแนนนแล้ว ซึ่งจะได้ด้แจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบอี
จึงงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกั
ว่ น
ปประกาศ ณ ววันที่
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เดือนธันวาคคม พ.ศ. 25557

(นนายยงยุทธ ไไตรสุทธิ์)
ผู้ทรงคุณ
ณวุฒิในคณะกกรรมการพนักกงานเทศบาลจจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานนกรรมการดําาเนินการคัดเลืลือกพนักงานเททศบาลเพื่อให้ห้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงูงขึ้น
สําหรับบตําแหน่งบริหหารของเทศบาาล

ภาคผนวก ก
ชื่อตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับ 7)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
ที่ตอ้ งใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน

งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งาน
เตรียมเรือ่ งและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี
ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รบั ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ได้ และ
/4. เงินเดือนไม่ต่ํากว่า...

-24. เงินเดือนไม่ต่ํากว่า ขั้น 16,190 บาท
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ทีใ่ ช้

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet)
10. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ

ผนวก ข
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้ สําหรับตําแหน่งบริหาร
ของเทศบาล ตําแหน่ง .......................................(.........………………………………………)เทศบาลตําบลเมืองบัว
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
*******************

1.
2.
3.
4.

ชือ่ .......................................................สกุล..................................................................................................
เพศ
(
) ชาย
(
) หญิง
วัน เดือน ปีเกิด...................................อายุปัจจุบัน............ปี วันเกษียณอายุราชการ..................................
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง...............................................................................ระดับ..............................................
ประเภทตําแหน่ง ( ) บริหารระดับสูง
( ) บริหารระดับกลาง
( ) วิชาชีพเฉพาะ
( ) เชี่ยวชาญเฉพาะ
( ) ทั่วไป
เงินเดือน...........................................บาท เงินประจําตําแหน่ง.................................................บาท
งาน.......................................................................................กอง/ฝ่าย.............................................................
เทศบาลอําเภอ........................................................................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.........................................E-mail.................................................
5. สถานทีต่ ิดต่อได้
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่.................ซอย/ตรอก......................................ถนน.........................................................................
แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด ......................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...................................โทรสาร...................................................
E-ail..............................................................................................................................................................
6. สถานภาพครอบครัว
( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่น ๆ
ชือ่ คู่สมรส.............................สกุล...........................................................อาชีพ................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา ( ) ไม่มบี ุตร/ธิดา ( ) มีบตุ ร/ธิดา จํานวน.............คน
(ชาย..............คน หญิง.............คน)
7. ประวัตสิ ุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
ความดัน
เป็นโรค
ไต
ไมเกรน
หัวใจ
เบาหวาน
เหล่านี้
โลหิตสูง
หรือไม่
เป็น
ไม่เป็น

-28. ประวัติการศึกษา

อื่น ๆ

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สําเร็จการศึกษา การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สําคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ......................................ตําแหน่ง...................................ระดับ...........................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...........................................ปี...........................................เดือน
การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร
ชื่อตําแหน่ง
ประเภทตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง
1.
2.
3.
ฯลฯ
ประเภทตําแหน่ง ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง
10. การฝึกอบรม (ลักสูตรที่สําคัญ)
หลักสูตรทีอ่ บรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

-311. ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง
สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์.............................................................................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
ผลงาน

สถานที่ /ผู้ ม อบเกี ย รติ
คุณ

16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

-417. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 9 ชุด (ที่แนบท้าย)
1)..............................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ควรจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชือ่ ผู้สมัคร..................................................................
(..........................................................................)
วัน เดือน ปี.............................................................

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ชื่อ- สกุล ...................................................ตําแหน่ง..................................................................
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด 1 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
20
ก ) พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ ความชํานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตําแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ สํ า เร็ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง
ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละงานเสร็ จ ทั น เวลา ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา เชาว์ ปั ญ ญา และความถนั ด
20
เฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความ
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทํ า งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ สํ า เร็ จ และเป็ น ผลดี
แก่ ท างราชการ การไม่ล ะเลยต่ อ งานและพร้ อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบ
20
ต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ

ประวัติการทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิ จ ารณาจากความสามารถในการคิ ด ริ เ ริ่ ม
หาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ใ นการทํ างาน การปรับ ปรุ ง งานความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานยาก หรือ
งานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี ฯลฯ
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-2องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม
8
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจ ารณาจากทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ประชาชน ระบบ
ราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงานแนวความคิด ความเชื่อและ
อุ ด มการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย โครงการหรื อ แผ่ น งาน
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ
3.3 ความเป็นผู้นํา
8
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล
การตั ด สิ น ใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้
คําแนะนําและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และ
ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ตลอดจนมี ค วามคิ ด ลึ ก ซึ้ ง
กว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
8
พิ จ ารณาจากการวางตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม
กั บ กาลเทศะ ความหนั ก แน่ น มั่ น คงในอารมณ์ ความเชื่ อ มั่ น
ในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ

คะแนนที่ได้รับ

หมายเหตุ

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้
กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อื่น ฯลฯ
รวม

8

100

(ลงชือ่ ).................................................... ผู้ประเมิน
(..............................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(..............................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
-3คําชี้แจงเกีย่ วกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
....................................
1. ผู้ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน ดังนี้
1.1 ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึน้ ไปตามลําดับ ได้แก่ ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี
2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็น
องค์ประกอบย่อย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม
3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และให้คะแนนสําหรับ
องค์ประกอบนั้น ๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม

4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมิน
แล้วลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น
5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
*************************

ผนวก ค
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น
เขียนที่……………………………
วันที…่ ….เดือน……............พ.ศ…………………

ข้าพเจ้า................……………......ตําแหน่งนายกเทศมนตรี............................……...................
อําเภอ/กิ่งอําเภอ............................จังหวัด............................................อนุญาตให้............................ซึ่งเป็น
พนักงานเทศบาลตําแหน่ง................................กอง.............................เทศบาล...............................อําเภอ/
กิ่งอําเภอ............................จังหวัด.................................…........สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง............…..............…................
และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้หากผ่านการคัดเลือก

(ลงชื่อ).........................................................................
(.........................................................................)
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เทศบาล...................................................................

ผนวก ง
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ

ที่สูงขึ้นในตําแหน่ง....................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน...................................................................................
ผลงาน
เมื่อดํารงตําแหน่ง
ความรู้ความสามารถ
(ช่วงเวลาที่ดําเนินการ)
ที่แสดงถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
1. (ชื่ อ และสาระสํ า คั ญ
ของผลงานโดยสรุ ป ทั้ ง นี้
ให้ แ สดงถึ ง กิ จ กรรมที่ ทํ า
เนื้ อ หาของงานที่ ป ฏิ บั ติ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้)
2.
3.
ฯลฯ

ประโยชน์ของผลงาน
การได้รบั การยอมรับ

ลงชือ่ ......................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่...............................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................
(.................................................)
ตําแหน่ง...............................................
วันที่...............................................

ประวัตกิ ารรับราชการ
ข้อมูลเบื้องต้น
1. เงินเดือนปัจจุบัน (บาท)
( 1 ตุลาคม 2557 )
2. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด
โดยให้ระบุชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ)
3. ระยะเวลา
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ในสายงานระดับปัจจุบัน
3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ในสายงานปัจจุบัน(นับตั้งแต่วันเริ่ม
ตําแหน่งในสายงานผู้บริหาร)
4. อายุราชการ (ปี / เดือน / วัน)
5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย)
6. การพิจารณาความดีความชอบ
(ย้อนหลัง 5 ปี)

คะแนน
..........................................บาท
..........................................................................
วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่................. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
รวม.................ปี....................เดือน.................วัน
วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่..................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
รวม.................ปี.....................เดือน..................วัน
ตั้งแต่....................................................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
รวม................ปี....................เดือน..................วัน
.........................................................................
1. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2553.......บาท ได้รับการพิจารณา .......
ขั้น
2. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2554........บาท ได้รับการพิจารณา.......
ขั้น
3. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2555…....บาท ได้รับการพิจารณา
.....ขั้น
4. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2556........บาท ได้รับการพิจารณา......
ขั้น
5. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2557........บาท ได้รับการพิจารณา .....
ขั้น

รวมคะแนน
ขอรับรองว่าถูกต้อง

หมายเหตุ

1.

ลงชื่อ...................................................เจ้าของประวัติ
(..................................................)
ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์ฯ และใส่คะแนนในช่องที่กําหนด

2.

ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัติพนักงาน
เทศบาล ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

ผนวก จ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
...........................................................
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และโดยการประเมินจากการ
จัดทําวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้
1. เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กควรจะพิ จ ารณาว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะคนมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดี ต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรม หรือคุณสมบัติต่างๆ อย่างไรโดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
การจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่
ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและ
คุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ
ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก
2) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน 20 คะแนน

ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กําหนด แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ
มาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ หน่วยงาน
ราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือ การคิดค้นแนวทาง
บริหารงานใหม่ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (โดยการทํารวมกับวิสัยทัศน์)
/ 4) ความรอบรู้ในการบริหาร…

-24) ความรอบรู้ในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
5) การบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความ
เป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบตามความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า ของผู้เข้ารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
7) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ จํานวน 10 คะแนน
เช่น
1) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร พิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มี

ความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความ
โปร่งใส
2) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การ
งาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
3) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและ
ลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
5) ทั ศ นคติ พิ จ ารณาจากความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความพยายามในการ
บริหารงาน ความรับผิดชอบ
6) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์

/ ข.ประวัติการรับราชการ…

-3ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดแนบท้าย)
ได้แก่
คะแนนเต็ม
20
คะแนน
1) เงินเดือน
2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม
20
คะแนน
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน
คะแนนเต็ม
20
คะแนน
4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม
20
คะแนน
5) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) 5 ปี คะแนนเต็ม
10
คะแนน
6) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม
10
คะแนน
2. วิธกี ารคัดเลือก

2.1 กํ า หนดวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โดยใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ หรือ อาจใช้ วิ ธีก ารอื่ น
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยต้องยื่น
เอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
2.2 คณะกรรมการคั ด เลื อ กดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก ตามที่ กํ า หนดแล้ ว รวมคะแนน
สัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด และให้พิจารณาผู้
ที่มีอยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฎว่า
คะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
1) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
2) ถ้ า คะแนนสั ม ภาษณ์ เ ท่ า กั น ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ใ ดได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งในตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
3) ถ้ า ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในตํ า แหน่ ง และระดั บ พร้ อ มกั น ให้
พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า
4) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
5) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
6) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
7) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมี
อายุมากกว่า
2.3 เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนน เพื่อจะได้
ประกาศผลการคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้เข้ารับการคัดเลือกทราบต่อไป

ประวัตกิ ารรับราชการ
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(ตาม พ.ร.ฎ.ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2554)
ระดับ 6
ระดับ 8
ระดับ 7
60,450
44,990
33,310
59,500
44,280
32,790

คะแนน
20
19.80

58,560
57,640
56,730
55,840
54,960
54,090
53,230
52,370
51,520
50,670
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,560
39,880
39,190
38,500
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090

43,580
42,890
42,210
41,550
40,900
40,260
39,630
39,080
38,520
37,960
37,410
36,860
36,310
35,770
35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31,340
30,790
30,220
29,680
29,110
28,560
28,030
27,480
26,980
26,460

32,270
31,760
31,260
30,770
30,290
29,810
29,340
28,880
28,430
27,960
27,490
27,030
26,580
26,120
25,660
25,190
24,730
24,270
13,820
23,370
22,920
22,490
22,040
21,620
21,190
20,780
20,360
19,970
19,580
19,200
18,810
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19.60
19.40
19.20
19
18.80
18.60
18.40
18.20
18
17.80
17.60
17.40
17.20
17
16.80
16.60
16.40
16.20
16
15.80
15.60
15.40
15.20
15
14.80
14.60
14.40
14.20
14
13.80
13.60

ระดับ 8

ระดับ 7

34,430
33,770
33,140
32,510
ไม่เกิน 31,900

ระดับ 6

25,970
25,470
24,970
24,490
ไม่เกิน 24,010

คะแนน

18,440
18,060
17,690
17,310
ไม่เกิน 16,920

13.40
13
12.80
12.60
12.40

2. วุฒกิ ารศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8
ระดับ 7
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ม.ศ.3 ม.ศ.5 (ม.3/ม.6) หรือเทียบเท่า

ระดับ 6

คะแนนทีไ่ ด้
20
18.80
18.40
18
17.20
16.40
16
15.60

*วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน รวมคะแนน 20 คะแนน
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 14 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8
ระดับ 7
10 ปีขึ้นไป
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี

ระดับ 6

คะแนนทีไ่ ด้
14
13
12
11
10
9
8
7

2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
ต่ํากว่า 1 ปี

6
5
4
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3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่
ต้องพิจารณาระดับตําแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เป็นต้น) คะแนน
เต็ม 6 คะแนน
ระดับ 7
ระดับ 6
คะแนนทีไ่ ด้
ระดับ 9
ระดับ 8
15 ปีขึ้นไป
6
14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
5.8
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี
5.6
12 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
5.4
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี
5.2
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
5.0
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
4.8
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
4.6
4.4
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
4.2
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
4.0
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
3.8
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
3.6
2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
3.4
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
3.2
ต่ํากว่า 1 ปี
3.0
หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

-44 อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 6
ระดับ 8
ระดับ 7
35 ปีขึ้นไป
33 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
31 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 33 ปี
29 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 31 ปี
27 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 29 ปี
25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 27 ปี
23 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี
21 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 23 ปี
19 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 21 ปี
17 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี
15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่ํากว่า 3 ปี ลงมา
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณทีท่ ําการคัดเลือก
ระดับ 9

คะแนนทีไ่ ด้
20
19.60
19.20
18.80
18.40
18
17.60
17.20
16.80
16.40
16
15.60
15.20
14.80
14.40
14
13.60
13.20

5 ความผิดย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง

คะแนนทีไ่ ด้
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8

-56. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพเิ ศษย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รวม
คะแนนทีไ่ ด้
(จํานวนขัน้ /ปี)
2 ขัน้ / ครั้ง / ปี 1.5 ขั้น / ครั้ง / ปี 1 ขัน้ / ครั้ง / ปี
5
10
10
4
1
9.5
9.8
4
1
9
9.6
3
2
9
1
1
8.5
9.4
3
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
3
7
8.8
2
1
2
2
7

1
1
-

4
1
3
2
1
-

1
3
2
4
3
4
5

7
6.5
6.5
6
6
5.5
5

8.6
8.4
8.2
8

