
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งผู�บริหาร 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  ด�วย คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับ
ตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข�อ 98 (6)  แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ3และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงป;จจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งใน
ระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 

 

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
(1) ตําแหน�งผู�อํานวยการสํานักการช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับสูง) จํานวน  1  อัตรา 
(2) ตําแหน�งหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) จํานวน  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติของผู#มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
2.1 หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป@นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี ก.ท.

กําหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1 ท�ายประกาศฯ) 
2.2 ผู�สมัครคัดเลือกตําแหน�งใด จะต�องเป@นผู�มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน�งท่ี ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังในวันรับสมัคร (ตามเอกสารหมายเลข 1 ท�าย
ประกาศฯ) 
 

3. การสมัครคัดเลือก และสถานท่ีรับสมัคร 
 การสมัครคัดเลือก ให�ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร�อมเอกสารต�าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนด ด�วยตนเองได� ท่ี งานการเจ�าหน�า ท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต�วันท่ี 13 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี    
2 กุมภาพันธ3 2560 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี โทร. 0-7534-2880-2 ต�อ 
128 
 
 
 

/4.เอกสาร... 



 

-2- 
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีต#องย่ืนในวันสมัคร 
(1) ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
(2) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวไม�เกิน 6 

เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ�ายด�วยตัวบรรจง 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ พร�อมรับรอง

สําเนาถูกต�อง (ถ�ายด�านหน�าและด�านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
(4) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ของผู�สมัครคัดเลือกพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง

โดยหน�วยงานการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 ชุด 
(5) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ี

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี ก.ท. กําหนด  อย�างละ 1 ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตให�มาสมัครคัดเลือกได� และหนังสือรับรอง

ความประพฤติ จํานวนอย�างละ 1 ฉบับ (ตามเอกสารหมายเลข 3) 
(7) แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
(8) ใบรับรองแพทย3 จํานวน 1 ฉบับ ออกให�ไม�เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
(9) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคํารับรองจากคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล กรณีใช�หลักเกณฑ3และเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป@นประสบการณ3การบริหารเพ่ือลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งบริหาร  

(10) แบบแสดงวิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีเข�ารับการคัดเลือก และแบบแสดงผล
งานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร จํานวนไม�น�อยกว�า 2 ผลงาน โดยเป@นผลงานย�อนหลังไม�เกิน 3 
ปZงบประมาณ ท้ังนี้ ให�จัดทํารวมกันในเล�มเดียวกัน จํานวน 8 เล�ม (ตามเอกสารหมายเลข 5) 

(11) หลักฐานอ่ืน ๆ เช�น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ�ามี) 
 

 สําหรับการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให�ผู�สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป@นผู�มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว�าผู�สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว�าเป@นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการคัดเลือก
และไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง 
 

5. ค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
 ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครคัดเลือก คนละ 400 บาท   
(สี่ร�อยบาทถ�วน) ในวันสมัคร 
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6. หลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู� ความสามารถ ความชํานาญ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ3และผลงานในอดีต โดยการประเมินจากเอกสารข�อมูลต�าง ๆ และประเมิน
สมรรถนะของบุคคล พิจารณาดังนี้ 

ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน#าท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ (สัมภาษณ1) คะแนนเต็ม 100 คะแนนประกอบด#วย 
 

(1) วิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
วิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีจะขอรับการคัดเลือก  ผู�เข�ารับการคัดเลือก             

จะต�องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข�อมูล
ด�านต�างๆ ดังนี้ 

• ข�อมูลส�วนบุคคล 
• วิสัยทัศน3ของตนเอง 
• แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
• แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง..... 
• บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
• เอกสารอ�างอิง 

(2) ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  พิจารณาจากความรู�งานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง 

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว�าด�วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  กฎหมายกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  กฎหมายเก่ียวข�องกับเทศบาลในสายงานท่ีปฏิบัติ  
รวมท้ังความรู�เก่ียวกับเหตุการณ3ป;จจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
   (3) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   ผู�เข�ารับการคัดเลือกจะต�องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแล�ว  และ
เกิดผลดีและเป@นประโยชน3ต�อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเป@นตัวอย�างแก�ผู�อ่ืนหรือหน�วยงานส�วนราชการอ่ืนได�  
เช�น  การจัดโครงการใหม� ๆ ท่ีประชาชนได�รับประโยชน3จํานวนมาก ๆ หรือ การคิดค�นแนวทางบริหารงานใหม� ๆ  
และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได�ผลดียิ่ง  โดยจัดทําเอกสารรวมกันกับวิสัยทัศน3นําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จํานวนไม�น�อยกว�า 2 ผลงาน โดยเป@นผลงานย�อนหลังไม�เกิน 3 ปZงบประมาณ 
   (4) ความรอบรู�ในการบริหาร  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   ผู�เข�ารับการประเมินจะต�องมีความรอบรู�ในเรื่องการบริหาร เช�น  หลักการบริหารสมัยใหม�
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ3  เทคนิคการบริหารต�าง ๆ 
   (5) การบริหารอย�างมืออาชีพ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารอย�างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ3 ความเป@นผู�นํา  
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก�ไขป;ญหาต�าง ๆ  ป;ญหาเฉพาะหน�าของผู�เข�ารับการคัดเลือก 
   (6) การบริหารงานบุคคล  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ�นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การ
ประสานสัมพันธ3  ของผู�เข�ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส�วนอ่ืน 
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   (7) การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
   การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได�           
การทํางานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
   (8) ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค3 และคุณลักษณะอ่ืนๆ คะแนนเต็ม  10 คะแนน     
เช�น 

• ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค3ท่ีจําเป@นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีและภารกิจของส�วนราชการ  เช�น มุ�งประโยชน3ของส�วนรวม มีความ
ซ่ือสัตย3  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล�าวคือ  กล�าคิด  กล�าทํา  กล�านํา  กล�าเปลี่ยน  มีความโปร�งใส 

• ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส�หน�าท่ีการงาน 
กระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให�กับทางราชการ  มีความขยันหม่ันเพียร 

• มนุษยสัมพันธ3  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟ;งความคิดเห็นของผู�อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู�ร�วมงานทุกระดับ แก�ไขและลดข�อ
ขัดแย�งอันอาจจะเป@นอุปสรรคต�องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร�างความสัมพันธ3อันดีกับประชาชนผู�
มาติดต�อรวมท้ังเต็มใจในการให�ความช�วยเหลือและบริการผู�มาติดต�อ 

• ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความ คิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู�บังคับบัญชา ผู�ใต�บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน  
ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสม 

• ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร�างสรรค3 ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ 

• ความม่ันคงในอารมณ3  พิจารณาจากความหนักแน�นของสภาวะอารมณ3 
 

ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (ตามเอกสารหมายเลข 6) ได#แก� 
(1) เงินเดือน     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(2) วุฒิการศึกษา     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในตําแหน�งสายงาน 

           และระดับป;จจุบัน      คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(4) อายุราชการ     คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(5) ความผิดย�อนหลัง (วินัย) 5 ปZ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
(6) ความดีความชอบย�อนหลัง 5 ปZ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 

7. การประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนในการสมัครเข�ารับการ

คัดเลือกและคะแนนคุณสมบัติ พร�อมเลขประจําตัวผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ3 2560  
ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซด3ท่ี 
http://www.nakhoncity.org 

 
 

/8. ประกาศ... 



 

 

8. ประกาศวัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือก
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี 
รักษ3ท�องถ่ิน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ
 

9. เกณฑ1การตัดสิน
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก 
ประเมินรวมไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 
 

10. การประกาศรายช่ือผู#ผ�านการคัดเลือก
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันให�จัดลําดับผู�ท่ีได�คะแนนเท�ากันดังนี้
  (1) ถ�าคะแนนรวมเท�ากันให�พิจารณา
  (2) ถ�าคะแนนสัมภาษณ3เท�ากัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�ง
ระดับป;จจุบันก�อน 
  (3) ถ�าได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�งและระดับพร�อมกัน 
เงินเดือนมากกว�า 
  (4) ถ�าเงินเดือนเท�ากัน ให�พิจารณาจากอายุราชการ
  (5) ถ�าอายุราชการเท�ากัน ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นสูงกว�า
  (6) ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นเดียวกัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับก�อน
  (7) ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ในชั้นเดียวกันพร�อมกัน ให�พิจารณาผู�มีอายุมากกว�า
 

11. การประกาศผลการคัดเลือก
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือก 

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
http://www.nakhoncity.org 
 

12. การข้ึนบัญชีผู#คัดเลือกได#
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการคัดเลือก และให�ใช�ได�สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของ
 

13. การแต�งตั้งผู#คัดเลือกได#
  ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะได�รับการแต�งต้ังเม่ือได�รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประกาศ    ณ   วันท่ี
 
 
 
 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ประกาศวัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี 28 กุมภาพันธ3 

รักษ3ท�องถ่ิน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนด 

เกณฑ1การตัดสิน 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก 

การประกาศรายช่ือผู#ผ�านการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�

คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันให�จัดลําดับผู�ท่ีได�คะแนนเท�ากันดังนี้
ถ�าคะแนนรวมเท�ากันให�พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ3ก�อน 
ถ�าคะแนนสัมภาษณ3เท�ากัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�ง

ถ�าได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�งและระดับพร�อมกัน 

ถ�าเงินเดือนเท�ากัน ให�พิจารณาจากอายุราชการ 
ถ�าอายุราชการเท�ากัน ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นสูงกว�า
ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นเดียวกัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับก�อน
ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ในชั้นเดียวกันพร�อมกัน ให�พิจารณาผู�มีอายุมากกว�า

การประกาศผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

การข้ึนบัญชีผู#คัดเลือกได# 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกไว�ไม�เกิน 

ประกาศผลการคัดเลือก และให�ใช�ได�สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การแต�งตั้งผู#คัดเลือกได# 
ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะได�รับการแต�งต้ังเม่ือได�รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามลําดับท่ีได�ข้ึนบัญชีไว�

ประกาศ    ณ   วันท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ.2559 

 

  
(นายสนิท  ทองศิริ) 

ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน

สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กุมภาพันธ3 2560  ณ ห�องประชุม
กําหนด  

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก โดยจะต�องได�คะแนนการ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันให�จัดลําดับผู�ท่ีได�คะแนนเท�ากันดังนี้ 

ถ�าคะแนนสัมภาษณ3เท�ากัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�ง

ถ�าได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�งและระดับพร�อมกัน ให�พิจารณาจาก

ถ�าอายุราชการเท�ากัน ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นสูงกว�า 
ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นเดียวกัน ให�พิจารณาจากผู�ได�รับก�อน 
ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ในชั้นเดียวกันพร�อมกัน ให�พิจารณาผู�มีอายุมากกว�า 

ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2560 ณ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด3 ท่ี 

จะข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกไว�ไม�เกิน 60 วันนับแต�วัน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เท�านั้น 

ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะได�รับการแต�งต้ังเม่ือได�รับความเห็นชอบ
ตามลําดับท่ีได�ข้ึนบัญชีไว� 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



 

เอกสารหมายเลข 1. 
 

หน#าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรู#ความสามารถท่ีต#องการ  
และคุณสมบัติของผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือก 

 
ตําแหน�งประเภท อํานวยการท#องถ่ิน 
ระดับตําแหน�ง  ระดับสูง 
ช่ือตําแหน�ง  ผู#อํานวยการสํานักการช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับสูง) 
เลขท่ีตําแหน�ง  21-2-05-2103-001 

 
หน#าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน�วยงานระดับสํานัก ในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาด
ใหญ�ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก�ป;ญหาเก่ียวกับงานของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงลักษณะหน�าท่ี
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ ซ่ึงจําเป@นต�องปฏิบัติโดยผู�มีความรู� ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ3สูงและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ 
ดังนี้ 

ด#านการวางแผน 
1. วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการ รวมท้ังเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน�วยงานด�านงานช�าง งานสถาป;ตยกรรม หรืองานวิศวกรรมต�าง ๆ ให�สอดคล�องนโยบายและแผนกลยุทธ3ของ
องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสังกัด 

2. ติดตาม เร�งรัด การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุ�งยาก
ซับซ�อนมาก ให�เป@นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน เพ่ือให�เป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน�วยงานตามท่ีกําหนดไว� 

3. บริหารโครงการขนาดใหญ� โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ 
เพ่ือให�เป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน�วยงานช�าง งานสถาป;ตยกรรม หรืองานวิศวกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย ความยุ�งยากและต�องการคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ 

4. วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห3 และเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน�วยงานช�าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาป;ตยกรรมท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต�ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

5. ค�นคว�าประยุกต3เทคโนโลยีหรือองค3ความรู�ใหม� ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานในภารกิจของ
หน�วยงานในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงให�การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ด#านการบริหารงาน 

1. กําหนดกลยุทธ3 ระบบงาน และวิธีปฏิบัติราชการของหน�วยงานและองค3กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในภาพรวม เพ่ือเป@นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ควบคุมดูแล 
ตรวจสอบ ติดตาม ให�คําแนะนําและปรับปรุงแก�ไขการออกแบบและก�อสร�างงานโยธา การวางผังหลัก การเขียน
รูปแบบรายการก�อสร�าง การออกแบบสถาป;ตยกรรม และการออกแบบงานด�านวิศวกรรมต�าง ๆ เพ่ือให�ได�ผลผลิต
ตามเปfาหมายท่ีกําหนดไว� 



 

2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให�คําแนะนําและปรับปรุงแก�ไขการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจ�าง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ�ายเงินในงานด�านการช�าง งาน
สถาป;ตยกรรมและงานวิศวกรรมต�าง ๆ เพ่ือให�เป@นไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
สูงสุด 

3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให�คําแนะนําและปรับปรุงแก�ไขการก�อสร�าง การ
ซ�อมแซม การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานสถาป;ตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแต�งสถานท่ีในงานต�างๆ และ
การตรวจสอบงานโยธา เช�น สะพาน ถนน ท�อระบายน้ํา ทางเท�า คลอง สวนสาธารณะ ไฟฟfาสวนสาธารณะ อาคาร 
และสิ่งก�อสร�างอ่ืน ๆ เป@นต�น เพ่ือให�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ผลผลิตท่ีเป@นตามระเบียบทางวิชาการท่ีถูกต�อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. สํารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใช�บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช�ของหน�วยงาน เพ่ือให�สามารถใช�งานตามความต�องการได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก
วิชาการ 

5. ตอบป;ญหา ชี้แจงและดําเนินการเป@นกรรมการหรือผู�บริหารตามภารกิจท่ีได�รับ
มอบหมาย เช�นเป@นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป@นกรรมการควบคุมการก�อสร�าง เป@นนายตรวจปfองกันอัคคีภัย หรือ
เป@นนายตรวจเวรยามสํานักงาน เป@นต�น เพ่ือควบคุมให�ภารกิจดังกล�าวเป@นไปตามวัตถุประสงค3ท่ีกําหนดไว�อย�างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6. กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก�ไขแนวทาง คู�มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานด�านช�าง งานวิศวกรรม หรืองานสถาป;ตยกรรม เพ่ือให�การทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเป@นไปอย�าง
ถูกต�อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน3สูงสุด 

7. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต�าง ๆ ตามภารกิจท่ีหน�วยงานรับผิดชอบ
เพ่ือให�บรรจุเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�บรรจุเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 

8. วินิจฉัย สั่งการเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว�าง หรือมีความซับซ�อนของประเด็น
ป;ญหา ซ่ึงต�องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตดําเนินการต�าง ๆ ตามภารกิจท่ีหน�วยงานรับผิดชอบ 

9. ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานหรือองค3กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ
เกิดความร�วมมือหรือบูรณาการงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์และเป@นประโยชน3ต�อประชาชน 

10. อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือ
สนับสนุนให�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
   ด#านการบริหารงานบุคคล 

1. จัดระบบงานและความรู�อัตรากําลังของเจ�าหน�าท่ีในสํานัก กองหรือหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบด�านงานช�าง วิศวกรรมหรือสถาป;ตยกรรมตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีแต�ละรายเพ่ือให�
การดําเนินงานเป@นไปตามเปfาหมายท่ีกําหนดได�อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ติดตามและประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานสอดคล�องกับวัตถุประสงค3ของหน�วยงานและองค3กรอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ให�คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือให�
มีความรู�ความเชี่ยวชาญ ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานให�เกิดประโยชน3แก�หน�วยงาน
อย�างยั่งยืน 

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม� ๆ หรือกลยุทธ3ในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
การพัฒนา กระตุ�น เร�งเร�าเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

 



 

   ด#านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
1. วางแผนการใช�ทรัพยากรและงบประมาณของหน�วยงานท่ีต�องรับผิดชอบสูง เพ่ือให�

สอดคล�องกับนโยบาย พันธกิจ และเป@นไปตามเปfาหมายขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2. ติดตาม ตรวจสอบการใช�ทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ให�เกิด

ประสิทธิภาพ ความคุ�มค�า และเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว� 
3. วางแผนและประสานกิจกรรมให�มีการใช�ทรัพยากรของสํานัก กองหรือหน�วยงานท่ี

รับผิดชอบ ท้ังด�านงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณ3ในการทํางาน เพ่ือให�การทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุ�มค�า 
และบรรลุเปfาหมายขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณท่ีได�รับจัดสรรมา
ดําเนินการและใช�จ�ายร�วมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

(1) ได�รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล�อม วิศวกรรมก�อสร�าง สถาป;ตยกรรม ผังเมือง ก�อสร�าง ไฟฟfา เครื่องกล การจัดการงานก�อสร�าง 
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

1.2 ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล�อม วิศวกรรมก�อสร�าง สถาป;ตยกรรม ผังเมือง ก�อสร�าง ไฟฟfา เครื่องกล การจัดการงานก�อสร�าง 
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

1.3 ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล�อม วิศวกรรมก�อสร�าง สถาป;ตยกรรม ผังเมือง ก�อสร�าง ไฟฟfา เครื่องกล การจัดการงานก�อสร�าง 
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

(2) ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานช�าง ระดับ 8) หรือ 
ผู�อํานวยการส�วน (นักบริหารงานช�าง ระดับ 8) และ ผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานช�าง ระดับกลาง) หรือ 
ผู�อํานวยการส�วน (นักบริหารงานช�าง ระดับกลาง) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 4 ปZ และปฏิบัติงานใน
ลักษณะงานของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแล�วไม�น�อย
กว�า 1 ปZ 

(3) ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่า ประเภทอํานวยการท�องถ่ิน ระดับสูง (ข้ัน 25,080 บาท) 
 
ความรู#ความสามารถท่ีต#องการ 

1. ความรู�ท่ีจําเป@นประจําสายงาน ประกอบด�วย 
1.1 ความรู�เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว     ระดับ 3 
1.2 ความรู�เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร3  ระดับ 3 



 

1.3 ความรู�เรื่องการติดตามและประเมินผล    ระดับ 3 
1.4 ความรู�เรื่องระบบการจัดการองค3กร    ระดับ 3 
1.5 ความรู�เรื่องการบริหารความเสี่ยง     ระดับ 4 
1.6 ความรู�เรื่องการพัฒนาบุคลากร     ระดับ 3 
1.7 ความรู�เรื่องสถานการณ3ภายนอกและผลกระทบต�อเศรษฐกิจ 

และสังคมพ้ืนท่ี       ระดับ 3 
1.8 ความรู�ท่ีจําเป@นในงาน (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 3 
1.9 ความรู�เรื่องกฎหมาย (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.10 ความรู�เรื่องการจัดการความรู�     ระดับ 3 
1.11 ความรู�เรื่องการวิเคราะห3ผลกระทบต�าง ๆ เช�น  

 การประเมินเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม    ระดับ 3 
2. ทักษะท่ีจําเป@นประจําสายงาน ประกอบด�วย 

2.1 ทักษะการบริหารข�อมูล      ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช�คอมพิวเตอร3      ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 4 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถ�ายทอดความรู�  ระดับ 3 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 3 

3. สมรรถนะท่ีจําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ประกอบด�วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ�งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 3 
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม   ระดับ 3 
3.1.3 ความเข�าใจในองค3กรและระบบงาน   ระดับ 3 
3.1.4 การบริการเป@นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 การทํางานเป@นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจําผู�บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป@นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง    ระดับ 3 
3.2.2 ความสามารถในการเป@นผู�นํา    ระดับ 3 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน    ระดับ 3 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ3     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน 
3.3.1 การแก�ไขป;ญหาและการดําเนินการเชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ    ระดับ 4 
3.3.3 การสร�างให�เกิดการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน   ระดับ 4 
3.3.4 ความเข�าในในพ้ืนท่ีและการเมืองท�องถ่ิน   ระดับ 4 
3.3.5 สร�างสรรค3เพ่ือประโยชน3ท�องถ่ิน    ระดับ 4 

 
 



 

เอกสารหมายเลข 1 
หน#าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรู#ความสามารถท่ีต#องการ  

และคุณสมบัติของผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือก 
 
ตําแหน�งประเภท อํานวยการท#องถ่ิน 
ระดับตําแหน�ง  ระดับกลาง 
ช่ือตําแหน�ง  หัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 
เลขท่ีตําแหน�ง  21-2-01-2101-001 
 
หน#าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน�วยงานระดับกองในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือตําแหน�ง
หัวหน�าหน�วยงานอ่ืน ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก�ป;ญหาเก่ียวกับงานของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง
มีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ และปฏิบัติหน�าอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
 ด#านการวางแผน 

1. วางแผนงาน โครงงาน หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน�วยงานด�านงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร3และงาน
บัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป@นหน�าท่ีของกอง หรือส�วนราชการใดในองค3กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินโดยเฉพาะ เพ่ือเป@นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน�วยงานให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ติดตาม เร�งรัด การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให�เป@นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือให�เป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน�วยงานตามท่ีกําหนดไว� 

3. จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต�าง ๆ ซ่ึง
อาจจะเป@นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ 
เพ่ือให�เกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคตต�อไป 

4. วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห3 และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให�มีประสิทธิยิ่งข้ึน ภายใต�ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

5. ค�นคว�าประยุกต3เทคโนโลยีหรือองค3ความรู�ใหม� ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานในภารกิจของหน�วยงาน
ในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงให�การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ด#านบริหารงาน 

1. ควบคุมดูแล ให�คําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห3 วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวน
สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตร3การเสริมสร�างศักยภาพให�ท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซ่ึงมี
ขนาดใหญ�และประชากรจํานวนมาก 

2. ควบคุมดูแลการวิเคราะห3และจัดเตรียมข�อมูล เอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวข�องกับงานด�าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร3 แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การทํางานของผู�บริหารองค3กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 



 

3. ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําปZและงานด�านงบประมาณท่ี
เก่ียวข�องให�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินซ่ึงมีขนาดใหญ�และประชากรจํานวนมาก มีงบประมาณท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว� 

4. ควบคุมดูแล ให�คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ใน
องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร3เพ่ือให�ได�แผน
ยุทธศาสตร3และแผนปฏิบัติงานขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีสอดรับกับนโยบายของสภาองค3การบริหารส�วน
จังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

5. ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท�องถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเป@น
เร�งด�วนเพ่ือตอบสนองความต�องการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี และประเทศ 

6. ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนใน
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบให�เป@นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให�คําแนะนําและศึกษาวิเคราะห3ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปfาหมายเป@นไปอย�างถูกต�องและสมบูรณ3ตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว� 

8. จัดทํา เร�งรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใช�จ�ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของโครงการต�าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปZ และนโยบายขององค3กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินทีกําหนดไว� เพ่ือวิเคราะห3ป;ญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก�ป;ญหาต�อผู�บริหารในการ
ผลักดันให�งานบรรลุตามเปfาหมายท่ีกําหนดไว� 

9. กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก�ไขแนวทาง คู�มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาด�านบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร3และงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองาน
พัฒนาระบบบริหารงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเป@นไปอย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน3สูงสุด 

10. มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให�คําแนะนํา ปรับปรุงแก�ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต�าง ๆ หลายด�านของหน�วยงานสนับสนุน เช�น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ3และแจกจ�าย
เอกสาร งานรวบรวมข�อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ งานติดต�อกับหน�วยงานและบุคคลต�าง ๆ งานติดตาม
ผลงาน เป@นต�น เพ่ือดูแลให�งานเป@นไปตามระเบียบอย�างถูกต�อง ทันเวลาและตรงตามความต�องการของผู�บริหารหรือ
หน�วยงานต�าง ๆ สูงสุด 

11. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตามภารกิจท่ีหน�วยงานรับผิดชอบเพ่ือให�บรรลุ
เปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

12. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพ่ือให�งานต�าง ๆ ดําเนินการไปอย�างถูกต�องตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ และตามกฎระเบียบท่ี
กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

13. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารงานให�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช�ประโยชน3จาก
บุคลากรในองค3กรอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

14. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ
งานจัดระบบงาน เพ่ือให�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปfาหมายและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 



 

15. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ3 เพ่ือให�
เกิดการสื่อสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกท่ีสร�างความเข�าใจและภาพลักษณ3ท่ีดีต�อ
ประชาชนในท�องถ่ิน 

16. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร3ต�าง ๆ 
เช�น การแจ�งเกิด การแจ�งตาย การแจ�งย�ายท่ีอยู� การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป@นต�น เพ่ืออํานวยการให�การ
ให�บริการประชาชนเป@นไปอย�างถูกต�อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

17. ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานหรือองค3กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�
เกิดความร�วมมือหรือบูรณาการงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์และเป@นประโยชน3ต�อประชาชน 

18. ชี้แจงข�อเท็จจริง พิจารณาให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานต�าง ๆ ท่ีได�รับแต�งต้ัง หรือเวทีเจรจาต�าง ๆ  
 ด#านบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�การปฏิบัติงาน
สอดคล�องกับวัตถุประสงค3ของหน�วยงานและองค3กรอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝiกอบรมหรือถ�ายทอดความรู�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือ
พัฒนาเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานท่ีกํากับให�มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให�เกิดประโยชน3แก�หน�วยงานอย�าง
ยั่งยืน 

3. พิจารณาวางแผนการทํางานและกระจายอัตรากําลังของเจ�าหน�าท่ีในสํานัก กองหรือ
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�านงานานโยบายและแผนตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีแต�ละราย เพ่ือให�
การดําเนินงานเป@นไปตามเปfาหมายท่ีกําหนดได�อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ให�คําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของข�าราชการ ลูกจ�าง 
พนักงานจ�างในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�มีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

ด�านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
1. วางแผนและประสานกิจกรรมให�มีการใช�ทรัพยากรของสํานัก กองหรือหน�วยงานท่ี

รับผิดชอบ ท้ังด�านงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณ3ในการทํางาน เพ่ือให�การทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุ�มค�า 
และบรรลุเปfาหมายขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณท่ีได�รับมาจัดสรร
ดําเนินการและใช�จ�ายร�วมกัน 

2. บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช�ทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีได�รับ
มอบหมาย เพ่ือให�การจัดสรรทรัพยากรเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ติดตาม ตรวจสอบการใช�จ�ายทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ�มค�า และเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
1. ได�รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

1.1 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุก
ทางท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

1.2 ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทาง
สังคมศาสตร3 การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร3 เศรษฐศาสตร3 หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป@นคุณสมบัติสําหรับตําแหน�งนี้ได� 



 

1.3 ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร3 การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร3 เศรษฐศาสตร3 หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

2. ดํารงตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งมาแล�วดังต�อไปนี้ โดยจะต�องปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด มาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ปZ 

2.1 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งหัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป 7) หรือ
ผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไป 7) และหัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) หรือผู�อํานวยการ
กอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 2 ปZ หรือ 

2.2 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป 
6) หรือหัวหน�ากอง (นักบริหารงานท่ัวไป 6) หรือหัวหน�าส�วน (นักบริหารงานท่ัวไป 6) และหัวหน�าสํานักปลัด (นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) หรือผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�
น�อยกว�า 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ให�ลดลงเป@น 5 ปZ สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือ 

2.3 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าส�วน (นักบริหารงานท่ัว 7) และ
ผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 4 ปZ กําหนด 4 ปZ ให�ลด
เป@น 3 ปZ สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือ 

2.4 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�ากอง (นักบริหารงานท่ัวไป 6) 
หรือหัวหน�าส�วน (นักบริหารงานท่ัวไป 6) และผู�อํานวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมี
ระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ให�ลดเป@น 5 ปZ สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือ 

2.5 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าฝjาย (นักบริหารงานท่ัว 7) และ
หัวหน�าฝjาย (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 4 ปZ กําหนด 4 ปZ ให�ลดเป@น 3 
ปZ สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือ 

2.6 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าฝjาย (นักบริหารงานท่ัว 6) และ
หัวหน�าฝjาย (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ให�ลดเป@น 5 
ปZ สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 

3. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามข�อ 2.2 – 2.6 ให�ดําเนินการตามประกาศ 
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ3และเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป@นประสบการณ3การบริหารเพ่ือลดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน�งบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ท้ังนี้การยื่นผลงาน ให�ยื่นภายใน 
6 เดือนก�อนดํารงตําแหน�งนั้นครบ 5 ปZ หรือ 3 ปZแล�วแต�กรณี 

4. ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่า ประเภทอํานวยการท�องถ่ิน ระดับกลาง (ข้ัน 22,140 บาท) 
 

ความรู#ความสามารถท่ีต#องการ 
1. ความรู�ท่ีจําเป@นประจําสายงาน ประกอบด�วย 

1.1 ความรู�เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว     ระดับ 3 



 

1.2 ความรู�เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร3  ระดับ 3 
1.3 ความรู�เรื่องการติดตามและประเมินผล    ระดับ 3 
1.4 ความรู�เรื่องระบบการจัดการองค3กร    ระดับ 3 
1.5 ความรู�เรื่องการบริหารความเสี่ยง     ระดับ 4 
1.6 ความรู�เรื่องการพัฒนาบุคลากร     ระดับ 3 
1.7 ความรู�เรื่องสถานการณ3ภายนอกและผลกระทบต�อเศรษฐกิจ 

และสังคมพ้ืนท่ี       ระดับ 3 
1.8 ความรู�ท่ีจําเป@นในงาน (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 3 
1.9 ความรู�เรื่องกฎหมาย (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 2 
1.10 ความรู�เรื่องการจัดการความรู�     ระดับ 3 
1.11 ความรู�เรื่องการวิเคราะห3ผลกระทบต�าง ๆ เช�น  

 การประเมินเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม    ระดับ 3 
2. ทักษะท่ีจําเป@นประจําสายงาน ประกอบด�วย 

2.1 ทักษะการบริหารข�อมูล      ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช�คอมพิวเตอร3      ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถ�ายทอดความรู�  ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 3 

3. สมรรถนะท่ีจําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ประกอบด�วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ�งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2 
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.1.3 ความเข�าใจในองค3กรและระบบงาน   ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป@นเลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 การทํางานเป@นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจําผู�บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป@นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง    ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป@นผู�นํา    ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน    ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ3     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน 
3.3.1 การแก�ไขป;ญหาและการดําเนินการเชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ    ระดับ 3 
3.3.3 การสร�างให�เกิดการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน   ระดับ 3 
3.3.4 ความเข�าในในพ้ืนท่ีและการเมืองท�องถ่ิน   ระดับ 3 
3.3.5 สร�างสรรค3เพ่ือประโยชน3ท�องถ่ิน    ระดับ 3 

 



 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ใบสมัครเข#ารับการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให#ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําแหน�ง............................................... (..................................ระดับ.................) 
 

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

2. เพศ  � ชาย     � หญิง 
 

3. วัน เดือน ปZเกิด………………………………อายุป;จจุบัน………….ปZ  วันเกษียณอายุราชการ………………………….……… 
 

4. ป;จจุบันดํารงตําแหน�ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 ประเภทตําแหน�ง � บริหารท�องถ่ิน ระดับ................ � อํานวยการท�องถ่ิน ระดับ................. 
     � วิชาการ ระดับ.......................... � ท่ัวไป ระดับ...................................... 
 เงินเดือน…………………………..…บาท  เงินประจําตําแหน�ง…………..………………..บาท 
 งาน……………………………………….…………………….กอง/ฝjาย……………………….…………………………………………… 
 เทศบาล…………………….……………..อําเภอ………………….……....………จังหวัด………………………..……………………. 
 โทรศัพท3………………….…………….  โทรสาร………………………………… e-mail……………………..……………..……… 
 

5. สถานท่ีติดต�อ 
 ท่ีอยู�ป;จจุบันสามารถติดต�อได�สะดวก 
 บ�านเลขท่ี…………………..…….ซอย/ตรอก………….………………..………….ถนน………………………………….……….… 
 แขวง/ตําบล………………….…………..เขต/อําเภอ……………………….…………จังหวัด………………………………………. 
 รหัสไปรษณีย3…………………….………..โทรศัพท3………………………………………..โทรสาร………………….……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

6. สถานสภาพครอบครัว 
 � โสด � สมรส � อ่ืน ๆ 
 ชื่อคู�สมรส………………………………………..สกุล…………………………..………….อาชีพ………………….…..……………….. 
 ข�อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
 � ไม�มีบุตร/ธิดา � มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

7. ประวัติสุขภาพ (พร�อมใบรับรองแพทย3ท่ีออกไว�ไม�เกิน  1เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป@นโรค

เหล�านี้หรือไม� 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป@น       
ไม�เป@น       

 
 
 
 

 
รูปถ�ายขนาด 

1 น้ิว 
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8. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปZท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การได�รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 

9. ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข�ารับราชการ………………….……..….………….ตําแหน�ง………………………….……………….ระดับ……..……. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปZ………...เดือน 

การดํารงตําแหน�งในสายงานบริหาร 
ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ช�วงเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง รวมเวลาดํารงตําแหน�ง 

1.    
2.    
3.    

ฯลฯ    
 

ประเภทตําแหน�ง  ให�ระบุว�าเป@นบริหารท�องถ่ิน ระดับต�น กลาง สูง/อํานวยการท�องถ่ิน ระดับ ต�น กลาง สูง 
 

10. การฝiกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน�วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช�วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

11. ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว�างวันท่ี ทุนการดูงาน 
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12. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    
    
    

 

13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร3…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 

14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ3ท่ีได�รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

15. ประวัติผลงานด�านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีได�รับการยกย�อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได�รับการยกย�อง ผลงาน สถานท่ี/ผู�มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 

16. คุณลักษณะส�วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู�สมัครท่ีเห็นว�าเด�น  และเก่ียวข�องกับงาน 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………… 
 

17. วิสัยทัศน3และผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จํานวน 8  เล�ม (ท่ีแนบท�าย) 
(ให�จัดทําเอกสารเป@นรูปเล�มแยกต�างหากจากใบสมัคร) 

 
 ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัครนี้ถูกต�องครบถ�วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว�า
ข�าพเจ�าปoดบังข�อความหรือให�ข�อความท่ีไม�ถูกต�องตามความเป@นจริง หรือไม�มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการ
คัดเลือก ให�ถือว�าข�าพเจ�าไม�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

   ลงลายมือชื่อผู�สมัคร……………………………………………….. 
                   (………………………………………..…….) 

            วันท่ี………………………………….…………… 
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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให#พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหน�งสายงานผู#บริหาร  

 
 

สํานักงานเทศบาล……………………………………… 
 

วันท่ี…………เดือน…………….…………….พ.ศ. …………….. 
 

  ข�าพเจ�า…………………………………………ตําแหน�งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให�….……………………………………….………………… 
ซ่ึงเป@นพนักงานเทศบาล ตําแหน�ง……………………………………ระดับ……………. สํานัก/กอง……......................................
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.....................……………จังหวัด…………………………...........สมัครเข�ารับการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังพนักงาน
เทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตําแหน�ง........... 
............................................และยินยอมให�โอนไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนได�หากผ�านการคัดเลือก  

 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
      (…………..…………………………………) 
ตําแหน�ง นายกเทศมนตรี...................... 
         (ประทับตราช่ือส�วนราชการ) 
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ท่ี........../.............       สํานักงานเทศบาล………………………………… 
 

  วันท่ี…………เดือน…………….…………….พ.ศ. …………….. 
 

หนังสือรับรองความประพฤติ 
 
 

  หนังสือฉบับนี้ให�ไว�เพ่ือรับรองว�า....................................................................................................... 
พนักงานเทศบาล ตําแหน�ง.....................................................เลขท่ีตําแหน�ง................................................................ 
อัตราเงินเดือน.........................บาท สังกัด.................................................................................................................... 
เป@นผู�มีความรู�ความสามารถ ความประพฤติเรียบร�อย เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู�
ระหว�างต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคดีความอาญาแต�อย�างใด 
 

  จึงออกหนังสือรับรองให�ไว�เป@นหลักฐาน 
 

    ออกให�  ณ  วันท่ี................................................... 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
      (…………..…………………………………) 
ตําแหน�ง นายกเทศมนตรี...................... 
         (ประทับตราช่ือส�วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารหมายเลข 4 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 
การสมัครคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเทศบาลให#ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สมัครคัดเลือกในตําแหน�ง............................................... (....................................ระดับ..................) 
ชื่อผู�สมัคร…………………………................................ป;จจุบันดํารงตําแหน�ง…………………………………………………..………… 
เทศบาล…………………….................  อําเภอ..........................................จังหวัด……………………………………………………… 
 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
1. เงินเดือนป;จจุบัน ………………………………………………………..บาท  
2. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่ีได�รับซ่ึงเป@นคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร) 

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

 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง   
   3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งป;จจุบัน
ในสายงานระดับป;จจุบัน  

วันท่ีดํารงตําแหน�งต้ังแต�……………………………….………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน 

 

   3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสาย
งานป;จจุบัน (นับต้ังแต�วันเริ่มตําแหน�งในสาย
งานผู�บริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน�งต้ังแต�……………………………….………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน 

 

4. อายุราชการ   (ปZ/เดือน/วัน) ต้ังแต�วันท่ี….……………………………………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน 

 

5. ความผิดย�อนหลัง 5 ปZ  
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

ว�ากล�าวตักเตือน........................ครั้ง  ภาคทัณฑ3……………………..……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน………………….………ครั้ง  ลดขั้นเงินเดือน……………..……..ครั้ง 

 

6. การพิจารณาความดีความชอบ  
(ย�อนหลัง 5 ปZ) 

1. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2555 ……………..บาท ได�รับพิจารณารวมท้ังปZ…….…ขั้น 
2. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2556 ……………..บาท ได�รับพิจารณารวมท้ังปZ…….…ขั้น 
3. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2557 ……………..บาท ได�รับพิจารณารวมท้ังปZ…….…ขั้น 
4. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2558 ……………..บาท ได�รับพิจารณารวมท้ังปZ….……ขั้น 
5. เงินเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2559.……………..บาท ได�รับพิจารณารวมท้ังปZ……….ขั้น 
                 รวม……………ขั้น 

 

 รวมคะแนน  
หมายเหต ุ1. ให�เจ�าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ3และใส�คะแนนในช�องท่ีกําหนด 

2. ให�ผู�เข�ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติน้ี ส�งพร�อมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได�ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต�องแล�ว 

  ขอรับรองว�าถูกต�อง 
 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………เจ�าของประวัติ 
           (……..……………………………….) 

 
 

การตรวจสอบของเจ#าหน#าท่ี 
(   )  คุณสมบัติครบถ�วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต�อง 
(   )  คุณสมบัตไิม�ครบถ�วน
เน่ืองจาก……….………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……….……………………………………..ผู�ตรวจสอบ 
        (…………..………….………………….) 
         



 

 
         ตัวอย�าง 

 
ใบรับรองแพทย1ตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535) 

 

ใบรับรองแพทย1 
 

สถานท่ีตรวจ........................................................... 
วันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
  ข�าพเจ�า  นายแพทย3/แพทย3หญิง........(1).......................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี..................................................................................................................... 
สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานประจําอยู�ท่ี............................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
ได�ตรวจร�างกาย  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................. 
สถานท่ีอยู�  (ท่ีสามารถติดต�อได�).................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวเลขท่ี  (ระบุประเภทของบัตรด�วย).......................................................................................................... 
แล�วเม่ือวันท่ี..........................เดือน..................................................พ.ศ..............................  ขอรับรองว�า 
  นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ไม�เป@นผู�มีกายทุพพลภาพ
จนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไม�ปรากฏอาการของโรคจิต  หรือจิตฟ;pนเฟqอน  หรือป;ญญาอ�อน  ไม�ปรากฏอาการ
ของการติดยาเสพติดให�โทษ  และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไม�ปรากฏอาการและอาการแสดงออกของโรค
ดังต�อไปนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป@นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป@นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(4) (ถ�าจําเป@นต�องตรวจหาโรคท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู�รับการตรวจให�ระบุในข�อนี้)............................ 

................................................................................................................................................................. 
 
  สรุปความเห็นและข�อแนะนําของแพทย3................(2)........................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ........................................................แพทย3ผู�ตรวจร�างกาย 
 
 
หมายเหตุ (1)  ต�องเป@นแพทย3ซึ่งได�ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(2) ให�แสดงว�าเป@นผู�มีร�างกายสมบูรณ3เพียงใดหรือหายจากโรคท่ีเป@นเหตตุ�องให�ออกจากราชการ  
ใบรับรองแพทย3ฉบับน้ีให�ใช�ได�  1  เดือน  นับแต�วันท่ีตรวจร�างกาย 
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หลักเกณฑ1วิธีการและรูปแบบในการเขียนข#อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน1 
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งสายงานผู#บริหาร 

 
ผู�สอบเข�ารับการคัดเลือกจะต�องเขียนข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน3ด�วยตนเอง   โดยมีองค3ประกอบ

และรูปแบบในการเขียน 
 

1. องค1ประกอบในการเขียนข#อเสนอ 
(1)  การเสนอข�อคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน3นี้ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องแสดงถึงแนวคิด

ความคาดหวังเปfาหมายหรือความต้ังใจและแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการให�บรรลุเปfาหมายในการปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการของเทศบาลในด�านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังและการบริการ
จัดการเพ่ือให�เทศบาลมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ�ายโอนภารกิจ
ต�างๆเพ่ือให�เกิดประโยชน3สุขแก�ประชาชนอย�างแท�จริงโดยอาจยกตัวอย�างประสบการณ3ท่ีผ�านมาตลอดจนอ�างอิง
ทฤษฎีแนวคิดหลักทางวิชาการต�างๆโดยข�อเสนอดังกล�าวจะต�องเป@นข�อเสนอท่ีเป@นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได�โดยมีเหตุผลประกอบข�อเสนอท่ีน�าเชื่อถือและมีความสอดคล�องกันในประเด็นต�างๆโดยสามารถนําไปตรวจติดตาม
ประเมินผลได� 

(2)  บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 

2. รูปแบบการเขียนข#อความ 
การเขียนข�อความเก่ียวกับวิสัยทัศน3นี้ให�ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเขียนข�อเสนอเก่ียวกับ

วิสัยทัศน3ดังนี้ 
(1)  ให�มีการแบ�งโครงสร�างการเขียนให�ชัดเจนตามองค3ประกอบท่ีกําหนดตามข�อ 
(2)  มีลักษณะท่ีเป@นรูปธรรมและมีความเป@นไปได�ในทางปฏิบัติ 
(3)  ใช�หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ3ในการปฏิบัติงานรวมท้ังอาจยกตัวอย�างมา

ประกอบพอสังเขปเพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีดียิ่งข้ึน 
(4)  จัดพิมพ3และจัดทํารูปเล�มให�เรียบร�อยจํานวน8  เล�ม  ตามแบบท่ีกําหนด 

 

3. รูปแบบการนําเสนอ 
(1) ปกหน�า  คํานํา  สารบัญ 
(2)  ข�อมูลส�วนบุคคล 
(3)  วิสัยทัศน3ของตนเอง 
(4)  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
(5)  แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง 
(6)  บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
(7)เอกสารอ�างอิง 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

ข#อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน1ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการสมัครคดัเลือกเพ่ือแต�งตั้งให#ดํารงตําแหน�งที่สูงข้ึน 

ในสายงานบริหารของเทศบาล 
 
 
 
 
 

ตําแหน�ง................................................ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
 
 

............................................................. 
ตําแหน�ง........................................................ 

เทศบาล..........................อําเภอ........................จังหวัด.................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คํานํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส�วนที่  1 

ข#อมูลส�วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส�วนที่  2 

วิสัยทัศน1ของ............................... 
 

1.  บริบท/ข#อมูลทั่วไปของเทศบาล 
 ..................................................................................................................................... 

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

2.  วิเคราะห1ภารกิจของเทศบาล (หรือของกอง) 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
3.  วิเคราะห1สภาพแวดล#อม (SWOT  Analysis) 
 ก.  วิเคราะห1สภาพแวดล#อมภายใน 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 ข.  วิเคราะห1สภาพแวดล#อมภายนอก 

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

..................................................................................................................................... 
 
4.  วิสัยทัศน1 
 ..................................................................................................................................... 

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



 

ส�วนที่  3 
แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข#อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ส�วนที่  4 

แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง...................... 
 

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

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

2.  ยุทธศาสตร1/กลยุทธ1/มาตรการ 
 ..................................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................... 
  
4.  การดําเนินการ 
 ..................................................................................................................................... 

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

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

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



 

 
ส�วนที่ 5 

บทสรุปและข#อเสนอแนะ 
 

บทสรุป 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
ข#อเสนอแนะ (เช�น แนวทางในการพัฒนาเทศบาล/กอง หรืออ่ืน ๆ ) 
 ..................................................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารอ#างอิง 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบแสดงผลงานด#านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 
ประกอบการสมัครคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเทศบาลให#ดํารง 

 ตําแหน�ง........................................... 
 

ชื่อเจ�าของผลงาน............................................. 
 

ผลงาน เม่ือดํารงตําแหน�ง 
(ช�วงเวลาท่ีดําเนินการ) 

ความรู#ความสามารถท่ี
แสดงถึงศักยภาพในการ

บริหารจัดการ 

ประโยชน1ของผลงานการ
ได#รับการยอมรับ 

1. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุป  
ท้ังนี้ให�แสดงถึงกิจกรรมท่ี
ทําเนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธ3ท่ีได� 
2. 
3. 
 

ฯลฯ 
 

   

 
       ลายมือชื่อผู�สมัคร......................................................... 
         (......................................................) 
                  ตําแหน�ง....................................................... 
             วันท่ี....................................................... 
 
ความเห็นของผู�บังคับบัญชา 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ…………………………………………….. 
             (..................................................) 
      ตําแหน�ง............................................... 
      วันท่ี..................................................... 

 
หมายเหตุ : สามารถจัดพิมพ3ในรูปแบบแนวนอนได�ตามความเหมาสม 
 



 

เอกสารหมายเลข 6 
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 

1. เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน   
(ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ฉบับท่ี 9 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558) 

ข้ัน 

ประเภท
อํานวยการ

ท#องถ่ิน 
ระดบัต#น 

ประเภท
อํานวยการ

ท#องถ่ิน 
ระดบักลาง 

ประเภท
อํานวยการ

ท#องถ่ิน 
ระดบัสูง 

ประเภท 
บริหาร 
ท#องถ่ิน 
ระดบัต#น 

ประเภท 
บริหาร 
ท#องถ่ิน 

ระดบักลาง 

ประเภท 
บริหาร 
ท#องถ่ิน 
ระดบัสูง 

คะแนน 

 
 

50,170 
ถึง 

43,580 

67,560 
ถึง 

52,370 

78,020 
ถึง 

54,700 

51,140 
ถึง 

44,990 

68,640 
ถึง 

53,230 

80,450 
ถึง 

59,870 

 
20.00 

20 42,890 51,520 53,890 44,280 52,370 58,890 20.00 
19.5 42,210 50,670 53,080 43,580 51,520 47,930 19.80 
19 41,550 49,830 52,260 42,890 50,670 56,960 19.60 

18.5 40,900 49,010 51,450 42,210 49,830 56,000 19.40 
18 40,260 48,200 50,640 41,550 49,010 55,010 19.20 

17.5 39,630 47,380 49,830 40,900 48,200 54,050 19.00 
17 39,080 46,560 49,010 40,260 47,380 53,090 18.80 

16.5 38,520 45,750 48,200 39,630 46,560 52,120 18.60 
16 37,960 44,930 47,380 39,080 45,750 51,140 18.40 

15.5 37,410 44,130 46,560 38,520 44,930 50,170 18.20 
15 36,860 43,300 45,750 37,960 44,130 49,220 18.00 

14.5 36,310 42,620 44,930 37,410 43,300 48,290 17.80 
14 35,770 41,930 44,130 36,860 42,620 47,390 17.60 

13.5 35,220 41,250 43,310 36,310 41,930 46,470 17.40 
13 34,680 40,560 42,490 35,770 41,250 45,550 17.20 

12.5 34,110 39,880 41,670 35,220 40,560 44,680 17.00 
12 33,560 39,190 40,890 34,680 39,880 43,810 16.80 

11.5 33,000 38,500 40,100 34,110 39,190 42,950 16.60 
11 32,450 37,830 39,360 33,560 38,500 42,070 16.40 

10.5 31,880 37,130 38,620 33,000 37,830 41,190 16.20 
10 31,340 36,450 37,880 32,450 37,130 40,310 16.00 
9.5 30,790 35,760 37,120 31,880 36,450 39,440 15.80 
9 30,220 35,090 36,410 31,340 35,760 38,570 15.60 

8.5 29,680 34,430 35,690 30,790 35,090 37,700 15.40 
8 29,110 33,770 34,980 30,220 34,430 36,820 15.20 

7.5 28,560 33,140 34,270 29,680 33,770 35,950 15.00 
7 28,030 32,510 33,550 29,110 33,140 35,090 14.80 

6.5 27,480 31,900 32,850 28,560 32,510 34,220 14.60 
6 26,980 31,290 32,110 28,030 31,900 33,360 14.40 

5.5 26,460 30,690 31,400 27,480 31,290 32,510 14.20 
5 25,970 30,100 30,700 26,980 30,690 31,650 14.00 

4.5 25,470 29,510 29,980 26,460 30,100 30,820 13.80 
4 24,970 28,930 29,280 25,970 29,510 29,980 13.60 

3.5 24,490 28,350 28,560 25,470 28,930 29,280 13.40 
3 24,010 27,800 27,850 24,970 28,350 28,560 13.20 

2.5 23,550 27,230 27,160 24,490 27,800 27,850 13.00 
2 23,080 26,660 26,460 24,010 27,230 27,160 12.80 

1.5 22,620 26,100 25,770 23,550 26,660 26,460 12.60 
1 22,170 25,530 25,080 23,080 26,100 25,770 12.40 
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2. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได# 
 ปริญญาเอก 20.00 
 ปริญญาโทหรือเทียบเท�า * 18.80 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท�า 18.40 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 18.00 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท�า 17.20 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท�า 16.40 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท�า 16.00 
 ม.ศ.3  ม.ศ.5  (ม.3 / ม.6)  หรือเทียบเท�า 15.60 

 
*  วุฒิการศึกษาเทียบเท�า หมายถึงเทียบเท�าวุฒิการศึกษาท่ี ก.ท. กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-3- 
 
3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงาน  รวมคะแนน  20  คะแนน 

(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงานระดับป;จจุบัน  คะแนนเต็ม  14  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได# 
 10 ปZข้ึนไป 14 
 9  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  10  ปZ 13 
 8  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    9  ปZ 12 
 7  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    8  ปZ 11 
 6  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    7  ปZ 10 
 5  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    6  ปZ 9 
 4  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    5  ปZ 8 
 3  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    4  ปZ 7 
 2  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    3  ปZ 6 
 1  ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน    2  ปZ 5 
 ตํ่ากว�า  1  ปZ  4 

 

(2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงานป;จจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหน�งในสายงานโดยไม�ต�องพิจารณา
ระดับตําแหน�ง เช�น นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เป@นต�น)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 

 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได# 
 15 ปZ ข้ึนไป 6.00 
 14 ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 15 ปZ 5.80 
 13 ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 14 ปZ 5.60 
 12 ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 13 ปZ 5.40 
 11 ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 12 ปZ 5.20 
 10 ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 11 ปZ 5.00 
 9  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 10 ปZ 4.80 
 8  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 9 ปZ 4.60 
 7  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 8 ปZ 4.40 
 6  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 7 ปZ 4.20 
 5  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 6 ปZ 4.00 
 4  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 5 ปZ 3.80 
 3  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 4 ปZ 3.60 
 2  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 3 ปZ 3.40 
 1  ปZ ข้ึนไป แต�ไม�เกิน 2 ปZ 3.20 
 ตํ่ากว�า 1 ปZ 3.00 

หมายเหตุ  :  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน�งให�นับถึงวันเริ่มต�นปZของปZงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
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4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได# 
 35 ปZ  ข้ึนไป 20.00 
 33 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  35 ปZ 19.60 
 31 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  33 ปZ 19.20 
 29 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  31 ปZ 18.80 
 27 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  29 ปZ 18.40 
 25 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  27 ปZ 18.00 
 23 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  25 ปZ 17.60 
 21 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  23 ปZ 17.20 
 19 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  21 ปZ 16.80 
 17 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน 19 ปZ 16.40 
 15 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  17 ปZ 16.00 
 13 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  15 ปZ 15.60 
 11 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  13 ปZ 15.20 
 9 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  11 ปZ 14.80 
 7 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  9 ปZ 14.40 
 5 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  7 ปZ 14.00 
 3 ปZ  ข้ึนไป  แต�ไม�เกิน  5 ปZ 13.60 
 ตํ่ากว�า  3  ปZ  ลงมา  13.20 

 
หมายเหต ุ: การนับอายรุาชการให�นับถึงวันเริ่มต�นของปZงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
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5.  ความผิดย#อนหลัง  5 ปV  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได# 
 ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัย 10.00 
 ว�ากล�าวตักเตือน 1 ครั้ง 9.80 
 ภาคทัณฑ3 1 ครั้ง 9.60 
 ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 9.40 
 ลดข้ันเงินเดือน 1 ครั้ง 9.20 
 ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง (ไม�รวมว�ากล�าวตักเตือน) 9.00 
 ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว�า  2  ครั้ง 8.80 

 

6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย#อนหลัง 5    คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
 

ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
คะแนนท่ีได� 

2 ข้ัน/ครั้ง/ปZ 1.5 ข้ัน/ครั้ง/ปZ 1 ข้ัน/ครั้ง/ปZ (จํานวนข้ัน/ปZ) 

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 

 


