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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลมะกรูด 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

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

  ด้วย   คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาลต าบล มะกรูด  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงาน
บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   

            อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๕(๔) , ๙๓ , ๙๔(๔) , ๙๘  และข้อ ๑๓๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ของ
เทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
         -  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด    จ านวน  ๑  อัตรา 
                             (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 7) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
        ผูส้มัครคัดเลอืกจะตอ้งเปน็ผูมี้คุณสมบตัคิรบถ้วนตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารผนวก ก)  
  ๓.  การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
       ผูที้จ่ะสมัครคัดเลอืกตอ้งยืน่ใบสมัครเข้ารับการคัดเลอืกดว้ยตนเองท่ีงานการเจ้าหนา้ท่ี  
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่  22 ตุลาคม ๒๕๕๘   ถึง
วันที่ 12  พฤศจิกายน 255๘ ในวันและเวลาราชการ 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
       4.1  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       4.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

     ๔.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน  ๑  ฉบับ��������������������� 
     ๔.4  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล    จ านวน  ๑  ชุด 
     ๔.5  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร   จ านวน  ๑  ฉบับ 

            ๔. 6  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด   จ านวน  1  ฉบับ 
      (เอกสารหมายเลข ๑)  
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       ๔. 7  แบบสรุปประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๔. 8  แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒  ชิ้น)  
(เอกสารหมายเลข ๓) แนบท้ายประกาศนี้        จ านวน  ๘  ชุด 

                      ๔.9  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  (เอกสารหมายเลข  ๔)    จ านวน  ๘  ชุด 
                       แนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว     ไม่ครบถ้วน 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มี         การด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้น   

๕.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก   คนละ  ๔๐๐  บาท 

  ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                        คณะกรรมการคัดเลอืกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 1๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ ณ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี และส านักงานเทศบาลต าบล มะกรูด รวมทั้งแจ้งเฉพาะ ก .ท.จ. ที่ผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

       ๗ .  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ก าหนดคะแนนเต็ม  200 คะแนน 
            คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดย 
        7.1  วิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              1) ความรอบรู้งานในหน้าที่  
        ผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งมีความรูง้านในหนา้ท่ีของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ต้ัง  
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงาน     ที่ปฏิบัติ 
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
              2) ความรอบรู้ในการบริหาร    
        ผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งมีความรอบรู้ในเรือ่งการบริหาร เช่น หลกัการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
              3) การบริหารอย่างมืออาชีพ    
         ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความรู้ในเรื่องการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความ
เป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับ          การคัดเลือก 
              4) การบริหารงานบุคคล    
        การบริหารงานบคุคลพิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรบัตัว ทักษะในการสื่อสาร  
การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น  
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             5) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
        7.2  วิธีการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยการประเมินจากการท าวิสัยทัศน์ 
เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร 
(รายละเอียดตามเอกสารผนวก ข )  
         ๗.3  ประวัติการรับราชการ (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
       (๑) เงินเดือน (๒๐ คะแนน) 
       (๒) วุฒิการศึกษา (๒๐ คะแนน) 
       (๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน  (๒๐ คะแนน) 
       (๔) อายุราชการ (๒๐ คะแนน) 
       (๕) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี (๑๐ คะแนน) 
       (๖) การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (๑๐ คะแนน) 
 

  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนประวัติการรับราชการของตนเอง     ในแบบ
สรุปประวัติการรับราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนประวัติการรับราชการแนบท้ายประกาศนี้
   

       ๘ .  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      ๘.๑  ก าหนดสอบข้อเขียนทางด้านหลักการทางบริหารฯ   ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘    

โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบข้อเขียนเวลา  
๐๙.๐๐ น.  -  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมศรีนครา (ห้องประชุม 2  ชั้น 4)  ศาลากลางจังหวัดปัตตาน ี(ผู้สมัครเข้า
รับคัดเลือกมาสายเกิน 15 นาที ถือว่าจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก) 

      ๘.๒  ก าหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐น.      เป็น
ต้นไป ณ  ห้องประชุมศรีนครา (ห้องประชุม 2  ชั้น 4)  ศาลากลางจังหวัดปัตตาน ีทั้งนี้  ให้แต่ง เครื่องแบบปกติสี
กากีคอพับ 

๙.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
        ๙.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนด แล้วรวมคะแนน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร (��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������สัมภาษณ์) และคะแนนประวัติการรับราชการ ซึ่งต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด โดยให้ผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า        จะได้รับ
การแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน    จะจัดล าดับผู้
ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 

   (๑)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
   (๒)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
   (๓)  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน  

จะพิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า 
      (๔)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ  
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                                  (๕)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
      (๖)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน จะพิจารณาผู้ใดได้รับก่อน  
ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน  จะพิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า    � 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    ๙.๒ เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผล           การ
คัดเลือก โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม พร้อมระบุคะแนน    ที่ได้ไว้
ในประกาศ รายงานผลการคัดเลือกต่อ ก .ท., ก.ท.จ.ปัตตานี และ ก .ท.จ. ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ด ารงต าแหน่งอยู่
ในจังหวัดนั้น   ตลอดจนแจ้งให้เทศบาลต าบล มะกรูดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือก
ตามล าดับโดยความเห็นชอบของ กท.จ.ปัตตานี  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง จะข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก 

      ๑๐.  การทุจริต 
      เทศบาลต าบล มะกรูด จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิก
การสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
จะไม่มีสิทธิ์สอบอีกต่อไป 

      ๑๑.  การประกาศผลการคัดเลือก 
                      เทศบาลต าบล มะกรูด  จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 255๘              
ณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร.  ๐ ๗๓๔3 2022 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        ตลุาคม  ๒๕๕๘ 

 

(นายยุทธ  บัวงาม) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กท.จ.ปัตตานี 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลมะกรูด 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารผนวก  ก 
 

บัญชีรายช่ือต าแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือก) 

 

ต าแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) 

 

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา  ที่ ก.ท.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และ 

๒. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 

     ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 ๓. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย 
     (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหน้ากอง  
     (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
     บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับ 
     ผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี 
     พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป การเงิน  
     การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
     (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษา 
     วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนด 
     ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  16,190  บาท                               
     (ขั้นต่ าของระดับ 7) 
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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลมะกรูด 
 
                  เขียนที.่............................................................... 
                                         วันท่ี …….……เดือน........................พ.ศ.................. 

 

ข้าพเจ้า…………………………………………………ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี........................……..……..... 
จังหวัด……….…........……อนุญาตให้.......................................................................................ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่ง.........................................................ระดับ......................ส านัก/กอง............................................................
เทศบาล....................................................................จังหวัด....................................................................................... 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบล มะกรูด      เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาล  ในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)  ได ้
 
      (ลงชื่อ)………………………………………………..…………… 
                        (...................................................................) 
               ต าแหนง่………………………………….……………………….. 
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แบบสรุปประวัติการรับราชการ 

การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลมะกรูด 

สมัครคัดเลือกในต าแหน่ง                                                 (                                             ) 
ชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………………………………..……………..อาย…ุ……….ปี……………เดือน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………………………………………….……..ระดับ………สังกัด…………………………..………จังหวัด……………..… 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 

1. เงินเดือนปัจจุบัน   (20  คะแนน) ………….…………. บาท  
2. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุดที่
ได้รับซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร)  (20  คะแนน) 

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

 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
   3.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน      
         ระดบัปัจจบุนั  (14  คะแนน) 
 
   3.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน 
         ปัจจบุนั  (6  คะแนน)   

 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี………………………ถึงวันท่ี..................................... 
ระยะเวลาทวีคูณตั้งแต่วันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 
รวม………….….ปี………………..……..เดือน………..………วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต…่……………..……ถึงวันท่ี ...................................................... 
ระยะเวลาทวีคูณตั้งแต่วันท่ี.......................................ถึงวันท่ี...................................... 
รวม…….……….ปี…………..…………..เดือน……………..…วัน 

 

4. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง    
เข้ารับราชการ)   (20  คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี……………………....……..ถึงวันท่ี ............................................ 
รวม………..……ปี……………………….เดือน…………..…….วัน 

 

5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี   (10  คะแนน) 
 

ภาคทัณฑ…์………….……ครั้ง/ตัดเงินเดือน………………….ครั้ง/ 
ลดขั้นเงินเดือน………………………..ครั้ง 

 

6. การพิจารณาความดีความชอบย้อนหลัง  
   5 ปี  (10  คะแนน) 

1.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 255๒..................บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งป…ี…....ขั้น 
2.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 255๓..................บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งป…ี.......ขั้น 
3.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 255๔..................บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งป…ี…….ขั้น 
4.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 255๕………………บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งป…ี.......ขั้น 
5.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 255๖………...…...บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งป…ี.......ขั้น 

 

รวมคะแนน  



              

         การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่       
(  ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง              ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(  ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก…….…………….    
…………………………………………….………………..…….                    
                                                                               (ลงช่ือ)                                               เจ้าของประวัติ        
     (ลงช่ือ)                                    ผู้ตรวจสอบ                        (                                              )                                                 
              (                                 ) 
            เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 

หมายเหตุ 1. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องก าหนด 
  2. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  
ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 
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แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) 
(เอกสารแนบท้ายเง่ือนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ) 

------------------------------------------------ 
ชื่อเจ้าของผลงาน   

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลงาน 
เมื่อด ารงต าแหน่ง 

(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถที่แสดง
ถึงศักยภาพในการบริหาร

จัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน 
การได้รับการยอมรับ 

1.(ช่ือและสาระส าคัญของ
ผลงาน  โดยสรุป  ท้ังนี้ให้
แสดงถึงกิจกรรมที่ท าเนื้อหา
ของงานท่ีปฏิบัติ  ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ได้) 
 
2. 
 
3. 

ฯลฯ 
 

 

   

 
 
 
     ลายมือช่ือผู้สมัคร…………………………………..………………………… 
                         (………………………………….………………………..) 
                ต าแหน่ง …………………………………………………….………… 
                วันท่ี …………………………………………………....................... 



 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                ลงช่ือ …………………………………………………………………. 
                          (………………………………….………………………..) 
                ต าแหน่ง ……………………………………………………………… 
                วันท่ี …………………………………………………...................... 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงในต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
----------------------------------------------------- 

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 

 1.  องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
      (1)  การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิดความ
คาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเทศบาลในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการจัดการบริการสาธารณะและการรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฏี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าว จะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกันในประเด็น
ต่าง ๆ โดยสามารถน าไปตรวจติดตามประเมินผลได้ 
                (2)  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 2. รูปแบบการเขียนข้อเสนอ 
  การเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์  ดังนี้ 
           (1) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนดตามข้อ 1.1  
           (2) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
           (3) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมา
ประกอบพอสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน  
          (4) มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย 
จ านวน 8 ชุด  ตามแบบท่ีก าหนด 

  3. รูปแบบการน าเสนอ 
  (1) ปกหน้า  
  (2) สารบัญ  



  (3) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  
  (4) บทสรุป  
  (5) เอกสารอ้างอิง  



(ตัวอย่าง) 
 

ปกหน้า 
 

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานเทศบาล 
ประกอบการสมัครคัดเลือก 

ในต าแหน่ง...................…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
 
 

   นาย /นาง/นางสาว............................................... 
             ต าแหน่ง............................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

  ค าน า              หน้า  
  หัวข้อท่ีน าเสนอ................................................................................................  
    1. ........................................................................................................  
   2. ........................................................................................................ 
  บทสรุปและข้อเสนอแนะ...................................................................................  
  เอกสารอ้างอิง.................................................................................................  
 
 

******************************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
 
 

  1.  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในเทศบาล .......................………………………..………. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
  2.   แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมาย ความตั้งใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อ    
            บรรลเุปา้หมาย …..............…………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
  3.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ…………………………………......... .....................…..... 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
  4.  เอกสารอ้างอิง……………………………………………… ………………………………… 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
เอกสารผนวก  ข 

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ) 

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

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ขั้นตอนในการคัดเลือก  และคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
       ๑.๑  เกณฑ์ในการคัดเลือก  
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดย 
      1. วิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) คะแนน  40 คะแนน  
      2. วิธีการสอบสัมภาษณ์  60  คะแนน 
     เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกมีความรู้ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกประวัติ    การ
รับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
             ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก   
          จ านวน  ๒๐  คะแนน  
          วิสัยทัศนใ์นการปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีขอรับการคัดเลอืกผูเ้ข้ารับ    การ
คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะ
น าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
          -  ข้อมูลส่วนบุคคล  
          -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  
          -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่  
          -  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก  
    2)  ผลงานที่ประสบผลความส าเร็จในอดีต   จ านวน  ๑๐  คะแนน 
          ผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งจัดท าเอกสารแสดงผลงานทีป่ระสบ 
ความส าเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวนมาก ๆ หรือ         การ
คิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
    3)  ความรอบรู้ในการบริหาร   จ านวน  5  คะแนน 
         ผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งมีความรอบรู้ในเรือ่งการบริหาร เช่น  หลกัการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ   
    4)  การบริหารอย่างมืออาชีพ   จ านวน  5  คะแนน 



         การบริหารอยา่งมืออาชีพ พิจารณาการตัดสินใจ การคิดเชิงกล ยุทธ ์ความ
เป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
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    5)  การบริหารงานบุคคล   จ านวน  5  คะแนน 
         การบริหารงานบคุคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรบัตัว ทักษะ     ใน
การสื่อสาร การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น  
    6)  การบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์  จ านวน   5  คะแนน 
         การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  พิจารณาจากความรับผิดชอบและ     การ
ตรวจสอบได้ การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
    7)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
                  ๑๐  คะแนน  เช่น  
         (๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองงานโดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 
         (๒)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส่หน้าที่
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

     (๓)  มนุษย์สัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจ จะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
         (๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      
         (๕)  ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามใน     การ
บริหารงาน  ความรับผิดชอบ 
          (๖)  ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ อารมณ์ 
         3. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ 
        ๑)  เงินเดือน      คะแนน  ๒๐  คะแนน  
   ๒)  วุฒิการศึกษา      คะแนน  ๒๐  คะแนน  
   ๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนน  ๒๐  คะแนน 
   ๔)  อายุราชการ      คะแนน  ๒๐  คะแนน  
   ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี    คะแนน  ๑๐  คะแนน  
   ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี   คะแนน  ๑๐  คะแ นน 
     ๑.๒  วิธีการคัดเลือก 
   ๑)  ก าหนดการคัดเลือกโดยใช้การสอบข้อเขียน(แบบปรนัย)  และวิธีสัมภาษณ์  หรือ
อาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติม  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมของผู้สมัครโดยผู้
เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  
ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  น าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันที่เข้ารับการ
คัดเลือกด้วย 
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      ๒)  คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนดแล้วรวมคะแนน
สัมภาษณ์และคะแนนคุณสมบัติ แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด และให้พิจารณาผู้ที่
อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปและหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 
    (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน  
    (ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
    (ค)  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา
จากเงินเดือนมากกว่า 
    (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ  
    (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า  
    (ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน  
    (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมี
อายุมากกว่า 
      ๓)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกจะรายงานผล    การ
คัดเลือกต่อ ก .ท.จ. โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และจัดเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุ
คะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย และประกาศผลการคัดเลือก ตลอดจนแจ้งให้เทศบาลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ     การ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป โดยเทศบาลอ่ืนจะขอใช้บัญชีคัดเลือกไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร
ของเทศบาล 

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

 

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

1.  ชื่อ  ………………………………………………………………..สกุล………………………………………………………………………….. 
 
2.  เพศ        ชาย          หญิง 
 
3.  วัน เดือน ปีเกิด……………………………อายุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ………….…………………….. 
 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………………………………………………….………………ระดับ………………….. 
 
 ประเภทต าแหน่ง   บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 
      วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะทั่วไป 
 

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

 
5.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี………………………….ซอย/ตรอก………………………..……….ถนน………………….……………………. 
 แขวง/ต าบล………………………..เขต/อ าเภอ……………….………………จังหวัด…………………………………….. 

 



 รหัสไปรษณีย์………………………..โทรศัพท์…………………………………..โทรสาร…………………………………… 
 e-mail………………………………………………..….. 
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6.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด    สมรส   อ่ืน ๆ 

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

 
 
7.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
8.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 



ปริญญาตร ี

 

     

ปริญญาโท 

 

     

ปริญญาเอก 

 

     

การศึกษาระดับ
อื่นๆ  

ที่ส าคัญ 
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9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ………………………….....ต าแหน่ง………………………………………...ระดับ……… 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………………ปี…………..เดือน 
 
การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
ช่วงเวลาที่ 

ด ารงต าแหน่ง 
รวมเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
1. 
2. 
3. 

ฯลฯ 

   

 
ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 
 



10.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม

อ่ืน 
หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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11.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

 
 
 
 

 

   

 



12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

 
 
 
 

 

   

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
. 
 
 
 
 
 
 

-5- 
 
15.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ 
การยกย่อง 

ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 

    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
16.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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17. วิสัยทัศน์และผลงาน หรืองานส าคัญท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน…………..ชุด (ที่แนบท้าย) 
 1………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฯลฯ 
(ควรจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  

 
 
 
 

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………………..….. 
                                           (……………………………….……………….….) 
        วันท่ี  เดือน  ปี  ………………………………………………….…………… 
 

 


