
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกพนกังานเทศบาล 
ตําแหน่งสายงานผูบ้รหิารของเทศบาลตําบลสันมะเคด็ 

เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบรหิาร เพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ 
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกัปลดัเทศบาล   (นกับรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้)   

 เทศบาลตาํบลสนัมะเคด็   อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
******************************* 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล                  
ตําบลสันมะเค็ด  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล    
เทศบาลตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓๙ (๒) และข้อ ๙๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การย้าย การโอน  
การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับความใน
ข้อ ๖ (หลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๙๘  เดิม)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลื อกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ บ ริหาร  เ พ่ือแต่ง ต้ั งใ ห้ ดํารงตําแหน่ งในระดับที่ สู งขึ้ น                  
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลสันมะเค็ด  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

  ๑.ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ๑.๑  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน  ๑  อัตรา   

  ๒.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ  สําหรับตําแหน่งที่ จะแต่งต้ัง                  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  และ  
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี  โดยจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะงาน

ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง หรือ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ี ก.จ., กท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        2.1 ดํารงตําแหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป                  

ระดับ 7 ) และ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 
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   2 .2 ดํ า ร ง ตํ า แห น่ ง  ห รื อ  เ ค ย ดํ า ร ง ตํ า แห น่ ง  ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า  หั วห น้ าฝ่ า ย                  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) และ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี กําหนด 4 ปี ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าในสาขาวิชา
หรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (โดยการนําคุณวุฒิ
ปริญญาโทมาลดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามประกาศ ก.ท. เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิ
ปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร  เพ่ือลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550                  
ลงวันที่ 30  เมษายน 2550 โดยอนุโลม)   
             2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น (15,430  บาท) 
 

 ๓. การสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
 การสมัครคัดเลือกผู้ที่จะสมัครคัดเลือกฯให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

คัดเลือกด้วยตนเอง  ณ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสันมะเค็ด  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต้ังแต่วันที่         
22  กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึง  11  สิงหาคม  ๒๕๕9  ในวันและเวลาราชการ 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อม

หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน  ๑ ฉบับ   พร้อม

รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
 ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑ น้ิว           

จํานวน  ๓  รูป 
 ๔.๓ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือก   จํานวน   ๑  ชุด 
 ๔.๔ สําเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  จํานวน   ๑  ชุด 
 ๔.๕ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศน้ี 
 ๔.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศน้ี 
 ๔.๗ ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้า กระดาษ  เอ ๔ (รายละเอียด

ตามภาคผนวก ค) แนบท้ายประกาศน้ี จํานวน ๘ ชุด 
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร 
 ๔.๙ เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
 
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดๆ    
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  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   คนละ   ๔๐๐  บาท 

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และโดยการประเมินจากการ

จัดทําวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  ของผู้สมัครคัดเลือก  โดยพิจารณาดังน้ี 
 ๖.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะ 

อ่ืน ๆ จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาดังน้ี 
       ๖.๑.๑ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ขอรับการคัดเลือกจํานวน ๒๐ คะแนน 
                        วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
จัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้   
   - ข้อมูลส่วนบุคคล 
   - แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
   - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
   - แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 

      ๖.๑.๒  ความรอบรู้งานในหน้าที่  จํานวน ๒๐ คะแนน 
       ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลในสายงานท่ีปฏิบัติ  
รวมท้ังความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

      ๖.๑.๓  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน ๑๐ คะแนน 
        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเกิดผลดี 
และเป็นประโยชน์ต่อราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัด
โครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดีย่ิงโดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก(อาจจัดทํา
รวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

      ๖.๑.๔  ความรอบรู้ในการบริหาร   จํานวน   ๑๐ คะแนน 
       ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่
การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 

      ๖.๑.๕  การบริหารอย่างมืออาชีพ   จํานวน   ๑๐ คะแนน 
       การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้นํา     
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 

/6.1.6 การบริหาร... 
 
 
 



- 4 - 
 

      ๖.๑.๖  การบริหารงานบุคคล    จํานวน  ๑๐ คะแนน 
       การบริหารงานบุคคลพิจารณาจากการยืดหยุ่นและการปรับตัวทักษะในการสื่อสาร            
การประชาสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกการประสานงานกับส่วนอ่ืน 

      ๖.๑.๗  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  ๑๐  คะแนน 
       การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้          
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิการบริหารราชการ 

      ๖.๑.๘  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์  และคุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน ๑๐ คะแนน 
เช่น 

 ๖.๑.๘.๑ ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น  มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม
มีความช่ือสัตย์  การครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํากล้าเปลี่ยน  มีความ
โปร่งใส 
   ๖.๑.๘.๒  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมมีานะ อดทน และเอาใจใสหน้าที่การงาน  
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
   ๖.๑.๘.๓   มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไข และ 
ลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
   ๖.๑.๘.๔  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานความ
สามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
   ๖.๑.๘.๕ ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์   ความพยายามในการบริหาร
ความรับผิดชอบ  
     ๖.๑.๘.๖ ความมั่นคงในอารมณ์  พิจาณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
   ๖.๒) ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ( ผนวก ง )  ได้แก่ 
   ๑)  เงินเดือน    คะแนนเต็ม ๒๐    คะแนน 
   ๒) วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม ๒๐    คะแนน 
   ๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงาน  และ  ระดับปัจจุบัน   

          คะแนนเต็ม ๒๐    คะแนน 
๔) อายุราชการ    คะแนนเต็ม ๒๐    คะแนน 
๕) ความผิดย้อนหลัง   คะแนนเต็ม ๑๐    คะแนน 
๖) ความดีความชอบย้อนหลัง  ๕  ปี คะแนนเต็ม ๑๐    คะแนน 

 โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนน 
คุณสมบัติทั้งน้ีคะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศน้ี 

/7.การประกาศ... 
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  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครคัดเลือกและ

คะแนนคุณสมบัติพร้อมหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 16  สิงหาคม 2559             
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓67-7405              
ต่อ 11 หรือทางเวปไซต์ www.sanmaket.go.th.  

 กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนคุณสมบัติของ
ตนเองไม่ถูกต้องผู้สมัครคัดเลือกผู้น้ันมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก หรือ ทักท้วงขอแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเองโดยทําหนังสือถึงประธานกรรมการคัดเลือกฯ พร้อม
เอกสารที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  โดยย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าวได้ที่ สํานักงานเทศบาลตําบล                  
สันมะเค็ด  ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะเพ่ิมเติมรายช่ือหรือ
แก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่ประการใด 

  ๘. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก 
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์)                 

ในวันที่  31  สิงหาคม  ๒๕๕9  โดยแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พร้อมแสดงบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) สถานที่และเวลาในการคัดเลือกเทศบาลตําบลสันมะเค็ด จะประกาศให้
ทราบภายในวันที่ 23  สิงหาคม  ๒๕๕9 โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย หรือทางเวปไซต์ www.sanmaket.go.th.  

  ๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจําต้องมีคะแนนรวมในข้อ ๖.๑ และ  ๖.๒ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ สําหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้มีกําหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบัญชีสํารองให้ยกเลิก 

  ๑๐. กําหนดการประกาศผลการคัดเลือก  
  การประกาศผลการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่  1  กันยายน
๒๕๕9  โดยจะจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนตํ่าสุด โดยผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการ
แต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้ที่
คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
  ๑๐.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในลําดับ
          ปัจจุบันก่อน 
  ๑๐.๓ ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน 
                               มากกว่า 
  ๑๐.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
  ๑๐.๕ ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
  ๑๐.๖ ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
  ๑๐.๗ ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 

/11 การแต่งต้ัง... 
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  ๑๑.การแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ 
 เทศบาลตําบลสันมะเค็ด จะดําเนินการแต่งต้ังผู้คัดเลือกได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย( ก.ท.จ.เชียงราย) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 
   

ประกาศ   ณ   วันที่   7   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 
                   
                                                                            

(ลงช่ือ) 
(นายอํานวย    ชุมภูพันธ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
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(ผนวก ก) 

แบบสรปุคะแนนคณุสมบตั ิ
การสมัครคดัเลอืกพนกังานเทศบาล ตาํแหนง่สายงานผู้บรหิาร 

สมัครคดัเลือกในตาํแหน่ง หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 
เทศบาลตาํบลสันมะเคด็   อําเภอพาน  จังหวัดเชยีงราย 

****************************************************************** 
ช่ือผู้สมคัร                                                                                                            อายุ                    ปี                     เดือน 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง                                                                              ระดับ       เทศบาล                  จังหวัด                  . 

ประวัตกิารรบัราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 

1. เงินเดือนปัจจุบัน (1 ตุลาคม 2558) (20 คะแนน)            บาท  

2. วฒุกิารศกึษา (ระบุชื่อคุณวฒุิการศึกษาสูงสุด 
     ทีไ่ด้รบัซ่ึงเปน็คุณวุฒิทีค่รองตามคุณวุฒิทีต่รงตาม    
     คุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่งที่สมัคร  
    (20 คะแนน) 

 
วุฒิการศึกษา                                          

 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในสายงาน  
    (20 คะแนน) 

  

3.1  ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงาน  
        ระดับปจัจบุัน (14 คะแนน) 
3.2  ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงาน

ปัจจุบัน (6 คะแนน) 

ตั้งแต่วันที่                                    ถึงวันที่ 1  ตุลาคม 2558 
              รวม          ป ี          เดือน      วัน 
ตั้งแต่วันที่                                    ถึงวันที่ 1  ตุลาคม 2558 
              รวม          ป ี          เดือน      วัน 

 

4. อายุราชการ 
    (นับตัง้แต่วนับรรจุและแตง่ตัง้เข้ารับราชการ)     
    (20 คะแนน) 

ตั้งแต่วันที่                                    ถึงวันที่ 1  ตุลาคม 2558 
              รวม          ป ี          เดือน      วัน 

 

5. การรักษาวนิยัยอ้นหลัง 5 ป ี 
    (10 คะแนน) 

5.1  ว่ากล่าวตักเตือน  ครั้ง 
5.2  ภาคทัณฑ์    ครั้ง 
5.3  ตัดเงินเดือน    ครั้ง 
5.4  ลดขั้นเงินเดือน   ครั้ง 
5.5  ถูกลงโทษทางวินยั   ครั้ง 

 

6.  การพจิารณาความดคีวามชอบยอ้นหลัง 5 ป ี
     (10 คะแนน) 

6.1 เงนิเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2554 บาท ได้รบัพจิารณารวมทัง้ป ี      ขั้น 
6.2 เงนิเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2555 บาท ได้รบัพจิารณารวมทัง้ป ี      ขั้น 
6.3 เงนิเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2556 บาท ได้รบัพจิารณารวมทัง้ป ี      ขั้น 
6.4 เงนิเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2557 บาท ได้รบัพจิารณารวมทัง้ป ี      ขั้น 
6.5 เงนิเดือนเม่ือ 1 ตุลาคม 2558 บาท ได้รบัพจิารณารวมทัง้ป ี      ขั้น 

 

                                                                                                           รวมคะแนน  
                            ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

         (ลงช่ือ)    เจ้าของประวัติ(ผู้สมคัร) 
                 (                                 ) 
หมายเหตุ 
1. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องท่ีกําหนด 
2. ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรปุประวัติฯ นี้ ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบตัร
ประวัติพนักงานเทศบาล ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
      มีคุณสมบัติครบถ้วน และคะแนน
คุณสมบตัิเฉพาะบคุคลถูกต้อง (ประวัติการรับราชการ) 
      คุณสมบตัไิม่ถูกต้องเน่ืองจาก  
     
      
     ลงช่ือ       
           (                                       ) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
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(ผนวก  ข) 

 
หนงัสืออนญุาตใหพ้นกังานเทศบาลสมัครคดัเลือกตาํแหนง่สายงานผู้บรหิาร 

 

  เขียนที ่                                                   . 
วันที่           เดือน                                พ.ศ.                 . 

 

  ข้าพเจ้า                                                  ตําแหน่งนายกเทศมนตรี                                      . 
จังหวัด                                    อนุญาตให้                                                                                             . 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง                                                                                           ระดับ            .  
สํานัก/กอง                                                               เทศบาล                             จังหวัด                           . 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดํารง
ตําแหน่ง                                                                   (                                                                        ) 
สังกัด เทศบาลตําบลสันมะเค็ด    อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย ได้ 
 
 

ลงช่ือ 
(     ) 

ตําแหน่ง  นายกเทศมนตร ี    
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(ผนวก  ค) 
หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และรูปแบบในการเขียนขอ้เสนอเกี่ยวกบัวิสัยทศัน ์

การสมัครคดัเลอืกพนกังานเทศบาลเพือ่แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัทีสู่งขึน้ สาํหรบัตาํแหน่งผูบ้รหิารของเทศบาล 
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกัปลดัเทศบาล (นกับริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

สังกดั เทศบาลตําบลสันมะเคด็   อําเภอพาน  จังหวัดเชยีงราย 
-------------------------------------------------- 

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน 

1. องคป์ระกอบในการเขยีนข้อเสนอ 
1.1 การเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด 

ความคาดหวัง เป้าหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการ
บริหารจัดการ  เพ่ือให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะและการรองรับการถ่าย
โอนภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา  
ตลอดจนอาจ อ้างอิงทฤษฏี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเช่ือถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ 
โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 

1.2  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
2. รปูแบบการเขยีนข้อความ 

        การเขียนข้อความเก่ียวกับวิสัยทัศน์น้ี ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ ดังน้ี 

2.1 ให้มกีารแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบทีกํ่าหนดตามข้อ 1.1 
2.2 มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
2.3 ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ

ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขป เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้น 
2.4 มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ เอ 4 โดยจัดพิมพ์และจัดทํารูปเล่มให้

เรียบร้อยจํานวน 8 ชุด ตามแบบที่กําหนด 
3. รปูแบบการนาํเสนอ 

3.1 ปกหน้า 
3.2 สารบัญ 
3.3 ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
3.4 บทสรุป 
3.5 เอกสารอ้างอิง 
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(ตัวอย่าง) 
 

ปกหน้า 
 
 
 
 
 

เอกสารแสดงวิสัยทศัน์และผลการปฏิบัติงาน 
 

ประกอบ 
การสมคัรคัดเลอืกในตําแหน่ง    

(นักบรหิารงาน   ระดับ      ) 
กอง/สํานัก    
เทศบาล     

 
 

เสนอโดย 
 

นาย/นาง/นางสาว    
ตําแหน่ง     
(นักบรหิารงาน   ) 

เทศบาล          อําเภอ       จังหวัด    
 
 
 
 

(ย่ืนใบสมคัร  เมื่อวันที ่   ) 
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สารบญั 

 
คํานํา          หนา้ 
หัวข้อที่นําเสนอ          
1           
2           

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ         
เอกสารอ้างอิง          
 
 

 
---------------------------------------------------- 
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ข้อเสนอเกีย่วกบัวิสยัทศัน ์
 

 
1. วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในเทศบาล       

            
2. แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมาย ความต้ังใจ แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

           
            

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ        
           
            

4. เอกสารอ้างอิง         
           
            

 
 

--------------------------------------------- 
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แบบแสดงผลงานดา้นสมรรถนะหลกัการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่ง    

 
ช่ือเจ้าของผลงาน            

ผลงาน 
เมื่อดํารงตําแหน่ง 

(ช่วงเวลาที่ดําเนินการ) 
ความรู้ความสามารถที่แสดงถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน 
การได้รับการยอมรับ 

1. (ช่ือและสาระสําคัญของ
ผลงาน โดยสรปุ ทั้งน้ีให้
แสดงถึงกิจกรรมที่ทําเน้ือหา
ของงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่ได้) 
2. 
3. 
 

      

  
         ลงช่ือ       
                               (               ) 
                        ตําแหน่ง               
      วันที่         
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
            
            
    
    ลงช่ือ       
                               (               ) 
                      ตําแหน่ง               
      วันที่         
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(ผนวก ง) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนคณุสมบตัขิองผูส้มัครเข้ารบัการคดัเลือกพนกังานเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทีสู่งขึน้   

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานกัปลดัเทศบาล (นกับริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 
 
๑. เงนิเดือน   คะแนนเต็ม   20   คะแนน 
(ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล บัญชี 4) 
ขั้น ระดับ  ๗ ขั้น ระดับ  6 คะแนน 
31 49,480 27.5 36,640 20.00 

30.5 48,740 27 36,090 19.80 
30 47,990 26.5 35,540 19.60 

29.5 47,240 26 34,990 19.40 
29 46,490 25.5 34,430 19.20 

28.5 45,740 25 33,870 19.00 
28 44,990 24.5 33,310 18.80 

27.5 44,280 24 32,790 18.60 
27 43,580 23.5 32,270 18.40 

26.5 42,890 23 31,760 18.20 
26 42,210 22.5 31,260 18.00 

25.5 41,550 22 30,770 17.80 
25 40,900 21.5 30,290 17.60 

24.5 40,260 21 29,810 17.40 
24 39,630 20.5 29,340 17.20 

23.5 39,080 20 28,880 17.00 
23 38,520 19.5 28,430 16.80 

22.5 37,960 19 27,960 16.60 
22 37,410 18.5 27,490 16.40 

21.5 36,860 18 27,030 16.20 
21 36,310 17.5 26,580 16.00 

20.5 35,770 17 26,120 15.80 
20 35,220 16.5 25,660 15.60 

19.5 34,680 16 25,190 15.40 
19 34,110 15.5 24,730 15.20 

18.5 33,560 15 24,270 15.00 
18 33,000 14.5 23,820 14.80 

17.5 32,450 14 23,370 14.60 
17 31,880 13.5 22,920 14.40 

16.5 31,340 13 22,490 14.20 
16 30,790 12.5 22,040 14.00 

15.5 30,220 12 21,620 13.80 
15 29,680 11.5 21,190 13.60 

14.5 29,110 11 20,780 13.40 
14 28,560 10.5 20,360 13.20 
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ขั้น ระดับ  ๗ ขั้น ระดับ  6 คะแนน 

13.5 28,030 10 19,970 13.00 
13 27,480 9.5 19,580 12.80 

12.5 26,980 9 19,200 12.60 
12 26,460 8.5 18,810 12.40 

11.5 25,970 8 18,440 12.20 
11 25,470 7.5 18,060 12.00 

10.5 24,970 7 17,690 11.80 
10 24,490 6.5 17,310 11.60 
9.5 24,010 6 16,920 11.40 
9 23,550 5.5 16,570 11.20 

8.5 23,080 5 16,190 11.00 
8 22,620 4.5 15,800 10.80 

7.5 22,170 4 15,430 10.60 
7 21,710 3.5 15,050 10.40 

6.5 21,240 3 14,660 10.20 
6 20,790 2.5 14,300 10.00 

5.5 20,320 2 13,910 9.80 
5 19,860 1.5 13,530 9.60 

4.5 19,410 1 13,160 9.40 
4 18,950   9.20 

3.5 18,470   9.00 
3 18,010   8.80 

2.5 17,560   8.60 
2 17,100   8.40 

1.5 16,640   8.20 
1 16,190   8.00 

 
หมายเหตุ    เงินเดือน  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2558 
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2. วุฒกิารศกึษา   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า* 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา่ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
ม.ศ. 3  ม.ศ. 5 (ม.3/ ม.6) หรือเทียบเท่า 

20.00 
18.80 
18.40 
18.00 
17.20 
16.40 
16.00 
15.60 

 
*วุฒิการศึกษาเทียบเทา่ หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐาน กําหนดตําแหน่ง 

3.  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงาน  รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน (ข้อ (1) + (2)) 

(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดบัปจัจุบนั คะแนนเต็ม  14  คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
10  ปี  ขึ้นไป 
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 
2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  3  ปี 
1  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี    
ตํ่ากว่า  1  ปี 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน ให้นบัถึงวันที่ 1 ตลุาคม 2558 
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(2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่ต้อง
พิจารณาระดับตําแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เป็นต้น)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
15  ปี  ขึ้นไป 
14  ปี  ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  15  ปี 
13 ปี  ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  14  ปี 
12  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   13  ปี 
11  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   12  ปี 
10  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   11  ปี    
 9  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   10  ปี 
 8  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   9  ปี 
 7  ปี   ข้ึนไป  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 
2  ปี     ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   3  ปี 
1  ปี     ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี 
ตํ่ากว่า  1  ปี 

6.0 
5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

 หมายเหตุ :  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบัน ให้นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
35  ปี  ขึ้นไป  
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 
ตํ่ากว่า  3  ปี  ลงมา 

20.00 
19.60 
19.20 
18.80 
18.40 
18.00 
17.60 
17.20 
16.80 
16.40 
16.00 
15.60 
15.20 
14.80 
14.40 
14.00 
13.60 
13.20 

หมายเหต ุ: การนับอายุราชการ ให้นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

5.  ความผิดย้อนหลัง  5  ป ี    คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ว่ากล่าวตักเตือน  1  ครั้ง 
ภาคทัณฑ์  1  ครั้ง 
ตัดเงินเดือน  1  ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน   1  ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง  (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  2  ครั้ง 

10.00 
9.80 
9.60 
9.40 
9.20 
9.00 
8.80 

 
 
 
 
 
 



-19- 

 6. การพจิารณาความดีความชอบกรณพีเิศษย้อนหลัง  5  ป ีคะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

ได้รบัการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
(จํานวนขั้น/ป)ี 

คะแนนที่ได ้
2 ขั้น /ครั้ง/ป ี 1.5 ขั้น/ครั้ง/ป ี 1 ขั้น/ครั้ง/ป ี

5 - - 10 10.00 
4 1 - 9.5 9.80 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

9.60 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

9.40 

3 
2 
1 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

9.20 

2 
1 
- 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

9.00 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

8.80 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

8.60 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

8.40 
 

- 1 4 5.5 8.20 
- - 5 5 8.00 
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ลําดับที่สมัคร                 (ว/ด/ป)    

ใบสมัครเข้ารบัการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งในระดบัสงูขึ้น 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

ตําแหน่ง                                                                                                   . 
(นักบริหารงาน                                                                    ระดับ                ) 

เทศบาลตําบลสันมะเค็ด  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
---------------------------------- 

1. ชื่อ                          สกุล       

2. เพศ                         ชาย                         หญิง 

3. วัน เดือน ปเีกดิ   อายุปัจจุบัน   ปี  วันเกษียณอายุราชการ   

4. ปัจจุบนัดํารงตาํแหนง่                   ระดับ   
ประเภทตําแหน่ง     บริหารระดับสูง          บริหารระดับกลาง 

                                    วิชาชีพเฉพาะ               เช่ียวชาญเฉพาะ 
        ทั่วไป        

  เงินเดือน                             บาท     เงินประจําตําแหน่ง                            บาท 
  งาน                 กอง/ฝ่าย                  
  เทศบาล    อําเภอ    จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์             โทรศพัท์                        โทรสาร 
                         e-mail       

5. สถานทีต่ดิต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่     หมู่ที ่  ซอย/ตรอก              ถนน      
แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ     จังหวัด            . 
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์     โทรสาร    
e-mail         

6. สถานภาพครอบครัว 
            โสด    สมรส    อ่ืน ๆ                                 
 ช่ือคู่สมรส     สกุล    อาชีพ   
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

    ไม่มีบุตรธิดา         มีบุตรธิดา   จํานวน คน  (ชาย คน    หญิง          คน) 
 
 
 
 

/7. ประวัติสุขภาพ... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑  นิ้ว 
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7. ประวัติสขุภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหลา่นี้
หรือไม่ 

ความดันโลหติสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

8. ประวัติการศึกษา 
วุฒกิารศกึษา 

ระดบัการศกึษา สาขา สถาบนั ประเทศ 
ปทีีส่าํเร็จ 
การศกึษา 

การได้รบัทนุ 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ  ที่สําคญั 

     

9. ประวตักิารรบัราชการ                                                                                                                  
  วันบรรจุเข้ารับการราชการ               ตําแหน่ง               ระดับ                
  ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม             ปี     เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในสายงานบรหิาร 

ชื่อตาํแหน่ง ประเภทตาํแหน่ง 
ช่วงเวลาที ่

ดํารงตําแหน่ง 
รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

1.  
2.  
3. 
4. 
ฯลฯ 

      

ประเภทตําแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10. การฝึกอบรม... 
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10. การฝกึอบรม (หลกัสตูรสําคญัฯ) 
หลกัสตูรทีอ่บรม 

ชื่อหลกัสตูร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทนุการอบรม 
     
     
     

11. ดูงาน (ทีส่ําคญั ๆ) 
การดงูาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที ่ ทนุการดูงาน 
    
    

12. การปฏบิตัิงานพเิศษ 
การปฏบิตังิานพเิศษ 

เรื่อง สถานทีป่ฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน ผลสําเร็จ 
    
    

13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
              ภาษาอังกฤษ       
              คอมพิวเตอร์          
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสรยิาภรณท์ีไ่ด้รบั 

            
             

15. ประวัตผิลงานด้านการบรหิาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่รบัการยกย่อง 

วันที ่
รางวัล/เกียรตคิณุ 
ที่ได้รบัการยกย่อง 

ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรตคิณุ 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

/16. คุณลักษณะ... 
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16. คณุลักษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เหน็ว่าเดน่และเกีย่วขอ้งกบังาน 
              
              
17. วิสัยทัศนแ์ละผลงานหรืองานสําคญัทีป่ระสบความสําเร็จ  จํานวน  9  ชุด  (ทีแ่นบท้าย) 

1)              
2)              
3)              

ฯลฯ 
                           (ควรจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน                  
ตําแหน่ง                                                                                                             . 
(นักบริหารงาน                                                                                 ระดับ   ) 
สังกัด เทศบาลตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครน้ี
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้
ถอนช่ือออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือมิให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

        
     ลงลายมือช่ือผู้สมัคร      
         (     ) 
      วัน เดือน ปี      
 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่

(   ) หลักฐานครบ 
(   ) หลักฐานไม่ครบคือ    
       
 
(ลงช่ือ)            เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (            ) 
ตําแหน่ง     
ว/ด/ป     

ได้รับเงินค่าธรรมเนียม จํานวน       บาทไว้แลว้ 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่             เลขที่            . 
ว/ด/ป     
 
(ลงช่ือ)    ผู้รับเงิน 
        (    ) 
ตําแหน่ง     
ว/ด/ป     
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