ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับสายงานบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
************************
ดวยเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย วมี ค วามประสงค- จ ะรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ แตงตั้ ง พนั ก งาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป/
(พ.ศ. 2558 - 2560) จํานวน 6 ตําแหนง
ดั งนั้ น อาศั ยอํ า นาจตามความใน ขอ 2(4) และ ขอ 6 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ-และเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)
เลขที่ตําแหนง 01 0102 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8)
เลขที่ตําแหนง 04 0103 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.3 ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8)
เลขที่ตําแหนง 05 0104 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.4 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
เลขที่ตําแหนง 06 0105 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.5 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
เลขที่ตําแหนง 07 0102 - 002 จํานวน 1 อัตรา
1.6 ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 8)
เลขที่ตําแหนง 08 0109 - 001 จํานวน 1 อัตรา
2. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถ
ตองการ (รายละเอียดตามผนวก ก.)
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (รายละเอียดตาม
ผนวก ข.)
/ 4. การรับ

-24. การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ใหผูมีสิทธิสมัครการคัดเลือกยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ที่ตองการใชในการรับสมัคร
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการสมัครคัดเลือก
ผูประสงค-จะสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
คัดเลือก พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงินและลงลายมือชื่อกํากับไว
ในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
5.1 ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถายครั้งเดียวไมเกิน 6 เดือน
5.2 สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครคัดเลือก พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุก
หนา (ถายดานหนาและหลังของบัตรใบเดียวกัน)
5.3 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงรับรอง
สําเนาทุกหนา
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
5.5 ใบรับรองแพทย-ที่แสดงวาไมเปKนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย
5.6 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
5.7 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหสมัครเขารับการคัดเลือก
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
5.8 เอกสารแสดงวิสัยทัศน-ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก แนวคิดความ
คาดหวัง เปMาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเปMาหมาย (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3)
5.9 แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารและผลงานที่ประสบความสําเร็จใน
อดีต (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
ทั้งนี้เอกสารตามขอ 5.1 - 5.9 ใหจัดสงจํานวน 8 ชุด (รวมฉบับจริง) ในวันสมัครเขา
รับการคัดเลือก
สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปKนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือก
รายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปKนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขา
รับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
6. คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกคนละ
จํานวน 400 บาท
/ 7. หลักสูตร

-37. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ- และโดยการประเมิน
จากการจัดทําวิสัยทัศน- เอกสารและขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือกเขารับการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาดังนี้
(ภาคผนวก ค)
7.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและ
คุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศน-ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก (20 คะแนน)
2) ความรอบรูงานในหนาที่ (20 คะแนน)
3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต (10 คะแนน)
4) ความรอบรูในการบริหาร (10 คะแนน)
5) การบริหารอยางมืออาชีพ (10 คะแนน)
6) การบริหารงานบุคคล (10 คะแนน)
7) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (10 คะแนน)
8) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค- และคุณลักษณะอื่น ๆ (10 คะแนน)
7.2 ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) เงินเดือน (20 คะแนน)
2) วุฒิการศึกษา (20 คะแนน)
3) อายุราชการ (20 คะแนน)
4) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปPจจุบัน
(20 คะแนน)
5) ความผิดยอนหลัง (วินัย) 5 ป/ (10 คะแนน)
6) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป/ (10 คะแนน)
โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปKนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบ
สรุปคะแนนคุณสมบัติ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติตองเปKนไปตามหลักเกณฑ-คะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศนี้
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สําหรับผูเขารับการคัดเลือกที่ไมมีรายชื่อเขารับการ
คั ด เลื อ กสามารถตรวจสอบและสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ทั้ ง นี้ หากคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ
ตรวจสอบในภายหลั งวาผูสมั ค รคั ดเลื อกผูใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ มตรงตามที่กํ า หนด หรื อเปK น ผู ขาดคุ ณ สมบั ติ
คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก หรือถอน
รายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
9. วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ กําหนดการคัดเลือกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.30 น. เปKนตนไป ณ หองประชุม 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
/ 10. เกณฑ- .

-410. เกณฑ-การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
10.1 คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนด แลวรวมคะแนน
สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห าร (สั ม ภาษณ- ) และคะแนนประวั ติ ก ารรั บ ราชการ (คุ ณ สมบั ติ ) ซึ่ ง ตองมี
คะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่คะแนนต่ําสุด โดยผูที่มีอยูใน
ลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนปรากฏคะแนนรวมของแตละ
บุคคลเทากันจะจัดลําดับผูที่คะแนนเทากันตามเกณฑ-ที่กําหนด (ภาคผนวก ค)
10.2 เมื่ อไดดํ า เนิ น การขอ 10.1 เสร็ จ แลว คณะกรรมการคั ด เลื อก ฯ จะรายงาน
ผลการคัดเลือกตอนายกเทศมตรีตําบลหาดเสี้ยว โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเรียงลําดับตาม
ผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวน
ตํา แหนงวาง และภายหลั งมี ตํา แหนงวางเพิ่มอี กในเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ยว ภายใน 60 วั น นั บแตวั น
ประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจใหเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ถัดไป
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงไดหากพนระยะเวลาดังกลาวแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
11. การแตงตั้ง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจะแตงตั้งผูผานการคัดเลือก ฯ หลังจากไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยเรียบรอยแลวเทานั้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

วิชัย เถื่อนถ้ํา
(นายวิชัย เถื่อนถ้ํา)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
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ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง
(นักบริหารงาน
ระดับ
เลขประจําตัว ......................
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------๑. ชื่อ ..
....................สกุล
.............................................
๒. เพศ

ชาย

๓. วัน เดือน ปเกิด
๔. ปจจุบันดํารงตําแหน)ง
ประเภทตําแหน)ง

)

หญิง
.......... อายุปจจุบัน

.ป วันเกษียณอายุราชการ

...........................
ระดับ .............................
บริหารระดับสูง
บริหารระดับกลาง
วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทั่วไป
บาท
เงินประจําตําแหน)ง
..บาท
...........................
... .
..........................
.
.....................
....อําเภอ
.. ....
...................
........................ โทรสาร
... e-mail
................

เงินเดือน
งาน
กอง/ฝ2าย
เทศบาล
จังหวัด
โทรศัพท4
๕. สถานที่ติดต)อ
ที่อยู)ปจจุบันสามารถติดต)อได=สะดวก
บ=านเลขที่
.................. ซอย/ตรอก
............... ถนน ...........
แขวง/ตําบล
................เขต/อําเภอ ...................
จังหวัด
..........
รหัสไปรษณีย4
.............. โทรศัพท4
...................โทรสาร
...........
email
............................................................................
๖. สถานสภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่น ๆ
ชื่อคู)สมรส
..สกุล
.อาชีพ
..
ข=อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม)มีบุตร/ธิดา
มีบุตร/ธิดา จํานวน
.คน (ชาย .คน หญิง คน)

-๒๗. ประวัติสุขภาพ (พร=อมใบรับรองแพทย4ที่ออกได=ไม)เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
ความดัน
เปIนโรคเหล)านี้หรือไม)
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
โลหิตสูง
เปIน
ไม)เปIน

อื่น ๆ

๘. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

การได=รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สําคัญ
๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข=ารับราชการ
..............ตําแหน)ง
........................ ระดับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม
ป
.. ..เดือน
การดํารงตําแหน)งในสายงานบริหาร
ช)วงเวลาที่
รวมเวลา
ชื่อตําแหน)ง
ประเภทตําแหน)ง
ดํารงตําแหน)ง
ดํารงตําแหน)ง
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ให=ระบุว)าเปIนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง

-๓๑๐. การฝRกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน)วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ช)วงเวลา

ทุนการอบรม

๑๑. ดูงาน (ที่สําคัญๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว)างวันที่

ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

-๔๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร4
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

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

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ4ที่ได=รับ
...........................................
...........................................
๑๕. ประวัติผลงานด=านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได=รับการยกย)อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได=รับการยกย)อง
ผลงาน

สถานที่/ผู=มอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะส)วนบุคคลอื่น ๆ ของผู=สมัครที่เห็นว)าเด)น และเกี่ยวข=องกับงาน

17. วิสัยทัศน4และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 8 ชุด (ที่แนบท=าย)
(๑)
(๒)
(๓)
ข=าพเจ=าขอรับรองว)าข=อมูลที่ได=แจ=งไว=ในใบสมัครนี้ถูกต=องครบถ=วนทุกประการ
......

ลงลายมือชื่อผู=สมัคร
(
วันที่ เดือน ป

.)
.....

คํารับรองและความเห็นของผู!บังคับบัญชา
ความเหมาะสมในการได=รับการแต)งตั้งในตําแหน)งที่สมัครเข=ารับการคัดเลือก
ยังไม)เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสมมาก

ข. ข=อคิดเห็นหรือเสนอแนะอื่น

(ลงชื่อ)
(
ตําแหน&ง

..
.)

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)
(
ตําแหน&ง

..
.)

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)
ชื่อตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง หรือหัวหนาหนวยงาน
อื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห- ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
ที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ- งานทะเบียน งานนโยบาย
และแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ-และแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํา
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปKนตน
ตอบปPญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปPญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) และผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 ขอ 1 และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
/ (2) ดํารงตําแหนง .

.
-2(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร- รัฐศาสตรเศรษฐศาสตร- หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
(3) ดํารงตําแหนงในระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
6 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหนาที่

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ เทียบไดระดับเดียวกัน
ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห- ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน
การคลังที่ตองใชความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน เชน
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห-งบประมาณ
งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตอง
เกี่ยวกับการเบิกจาย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย การ
เก็บรักษาทรัพย-สินที่มีคา และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองวางแผนงาน
ดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัดหนวยงานการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงานประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ พิจารณา
ปรับปรุงแกไข ศึกษาวิเคราะห-เกี่ยวกับรายไดรายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห-การประมาณ
รายรับรายจาย กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหลงที่มาของรายได ดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มา
ของ รายได ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑการจัดซื้อ การจาง รวมเปKนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปKนกรรมการรักษาเงิน เปKน
กรรมการตรวจการจาง เปKนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แกไขปPญหาการปฏิบัติงาน เปKนตน ฝSกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปPญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และ
แผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
/ ในฐานะ ..

-2ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปPญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสวน(นักบริหารงานการคลัง 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 6 ขอ 1 และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือที่
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือ
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร- เศรษฐศาสตร- บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชี
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
(3) ดํารงตําแหนงใน ระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป/
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือการ
พัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวของกับงานบริหารงานการคลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป/
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหนาที่

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่น
ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ เทียบไดระดับเดียวกันควบคุม
และรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานชางในลักษณะผูเชี่ยวชาญ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในระดับเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวาง
โครงการสํารวจวิเคราะห-ขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปPตยกรรม ครุภัณฑ- และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผล
วิจัยงานทางสถาปPตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณราคา
จัดพิมพ-รูปแบบ รายการตาง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง และตรวจรับ
งานงวดเพื่อเบิกจายเงิน พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง ใหบริการตรวจสอบ
แบบ รูปและรายการ เปKนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางของเทศบาล เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาต
ปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน
ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง อาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจ
และทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟMาสวนสาธารณะ ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการงานรวบรวมขอมูลและสถิติ
งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธีทองถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เปKนกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปKนกรรมการควบคุมการกอสราง เปKนนายตรวจปMองกันอัคคีภัย เปKนนายตรวจเวรยามสํานักงาน
ตอบปPญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และ
งบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปPญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
/ คุณสมบัติ

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง หรือผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง 6 ขอ 1 และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7)
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานชาง 7)
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมกอสราง สถาปPตยกรรม ผังเมือง กอสราง ไฟฟMา
เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
(3) ดํารงตําแหนงใน ระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
6 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานชาง 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหนาที่
หนาที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานที่เปKนกอง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ ความยากและ
คุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่น
ที่มีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกัน โดย
รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู
ความสามารถและความชํานาญในระดับเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย
สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปPญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข เชน การใหบริการสาธารณสุขหลายดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ
การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข
การเฝMาระวังโรค การเผยแพรและฝSกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผน
การจัดรูป ปรับปรุงองค-การ การวางแผนกําลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริการทรัพยากร
ดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข การกําหนดและพัฒนามาตรฐานและ
กลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข เปKนตน ตอบปPญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานหนาที่ พิจารณา
ศึกษาวิเคราะห- ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลที่สังกัด ฝSกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

/ คุณสมบัติ .

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือผูอํานวยการสวน
(นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ขอ 1 และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหาร-งานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงาน
สาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/
สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้พยาบาลศาสตร- แพทยศาสตร- ทันตแพทยศาสตรสัตวแพทยศาสตร- เภสัชศาสตร- สาธารณสุขศาสตร- สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย- วิทยาศาสตร(ทางดานสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย
ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
(3) ดํารงตําแหนงใน ระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
6 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป/
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหนาที่

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง หรือหัวหนาหนวยงาน
อื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปKนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห- ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
ที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ- งานทะเบียน งานนโยบาย
และแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ-และแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํา
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปKนตน
ตอบปPญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปPญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) และผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 ขอ 1 และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
/ (2) ดํารงตําแหนง ..

-2(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร- รัฐศาสตรเศรษฐศาสตร- หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
(3) ดํารงตําแหนงในระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
6 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหนาที่

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการ
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารการศึกษา ระดับ 8
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล หรือปฏิบัติ
หนาที่ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษา ทั้ง
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปPญญาทองถิ่น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเปKนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑ-มาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝSกอบรมบุคลากร
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุน การสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ-ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปPญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝSกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบดวยการ
บรรจุแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑ-และประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ- และรองทุกข- การจัดสวัสดิการแกราชการครูและบุคากรทางการศึกษาการ
จัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป/ เปKนตน
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะห-เพื่อการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน
การวินิจฉัย สั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปPญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.
กําหนดใหเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการ
ศึกษา 7) และหรือผูอํานวยผูอํานวยการกองการศึกษา ค.ศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝRาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และ
หรือนักบริหารการศึกษา ค.ศ.2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป/ หรือ
4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 2 ป/
5. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการ
บริหารจัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ
กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและวางแผนการศึกษา
4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานบุคคล
10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร
11. มีวิสัยทัศน-กวางไกลและรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะห-ปPญหา และสรุปเหตุผล

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร- รัฐศาสตรเศรษฐศาสตร- หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร- เศรษฐศาสตรบริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ
และการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด
ใหเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือที่
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานการคลัง 7)
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร- เศรษฐศาสตร- บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชา
บัญชี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมกอสราง
สถาปPตยกรรม ผังเมือง กอสราง ไฟฟMา เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดให
เปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) หรือที่
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานชาง 7)
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมกอสราง สถาปPตยกรรม ผังเมือง กอสราง ไฟฟMา
เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพยาบาลศาสตร- แพทยศาสตร- ทันต
แพทยศาสตร- สัตวแพทยศาสตร- เภสัชศาสตร- สาธารณสุขศาสตร- สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทยวิทยาศาสตร- (ทางดานสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย การพยาบาล
สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด ใหใชเปKนคุณสมบัติ
สําหรับตําแหนงนี้ได และ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหาร-งานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงาน
สาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/
สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้พยาบาลศาสตร- แพทยศาสตร- ทันตแพทยศาสตรสัตวแพทยศาสตร- เภสัชศาสตร- สาธารณสุขศาสตร- สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย- วิทยาศาสตร(ทางดานสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย
ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝRาย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป/ โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ กําหนดเวลา 4 ป/ ใหลดเปKน 3 ป/ สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร- รัฐศาสตรเศรษฐศาสตร- หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ผนวก ข.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 8)
ชื่อตําแหนง นักบริหารการศึกษา ระดับ 8
คุณสมบัติ
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.
กําหนดใหเปKนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการ
ศึกษา 7) และหรือผูอํานวยผูอํานวยการกองการศึกษา ค.ศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป/ หรือ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝRาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และ
หรือนักบริหารการศึกษา ค.ศ.2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป/ หรือ
4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 2 ป/
5. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด
6. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 19,860 บาท (ขั้นต่ําของระดับ 8)

ภาคผนวก ค
เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล จํานวน 6 ตําแหนง มี
ดังตอไปนี้
1.1 ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)
เลขที่ตําแหนง 01 0102 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8)
เลขที่ตําแหนง 04 0103 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.3 ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8)
เลขที่ตําแหนง 05 0104 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.4 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
เลขที่ตําแหนง 06 0105 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1.5 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
เลขที่ตําแหนง 07 0102 - 002 จํานวน 1 อัตรา
1.6 ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 8)
เลขที่ตําแหนง 08 0109 - 001 จํานวน 1 อัตรา
1. เกณฑ-และวิธีการคัดเลือก ขั้นตอนในการคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก
1.1 เกณฑ-ในการคัดเลือก
เกณฑ- ใ นการคั ด เลื อ กควรจะพิ จ ารณาวาผู เขารั บ การคั ด เลื อ กแตละคนมี ค วามรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ-และผลงานในอดีต วิสัยทัศน-การปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร โดยใหผูเขารับการ
คัดเลือก การจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน-ในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานใน
อดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว ซึ่งกําหนดเกณฑ-การให
คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและ
คุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
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1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหน!งที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหน!งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู0เข0ารับการคัดเลือก
จะต0องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหน!งที่ขอรับการคัดเลือกความยาว ไม!น0อยกว!า
5 กระดาษ A 4 ซึ่งควรจะนําเสนอข0อมูลด0านต!าง ๆ ดังนี้
• ข0อมูลส!วนบุคคล
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน!งที่ขอรับการคัดเลือก
• แนวทางพัฒนางานในหน0าที่
• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได0รับการคัดเลือก
2) ความรอบรู0งานในหน0าที่ จํานวน 20 คะแนน
ความรอบรู0 งานในหน0 า ที่ พิ จ ารณาจากความรู0 งานในหน0 า ที่ ของตํ า แหน! งที่ จ ะ
แต!งตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายว!าด0วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส!วนท0องถิ่น กฎหมาย กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให0แก!องคกรปกครองส!วนท0องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข0องกับเทศบาล ในสายงาน
ที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู0เกี่ยวกับเหตุการณปCจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 10 คะแนน
ผู0เข0ารับการคัดเลือกจะต0องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล0ว
และเกิดผลดีและเปFนประโยชนต!อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปFนตัวอย!างแก!ผู0อื่นหรือหน!วยงานส!วนราชการ
อื่นได0 เช!น การจัดโครงการใหม! ๆ ที่ประชาชนได0รับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือ การคิดค0นแนวทางบริหารงาน
ใหม! ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได0ผลดียิ่ง โดยให0จัดทําเปFนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได0)
4) ความรอบรู0ในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน
ผู0เข0ารับการประเมินจะต0องมีความรอบรู0ในเรื่องการบริหาร เช!น หลักการบริหาร
สมัยใหม! การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารต!าง ๆ
5) การบริหารอย!างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน
การบริหารอย!างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปFน
ผู0นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก0ไขปCญหาต!าง ๆ ปCญหาเฉพาะหน0า ของผู0เข0ารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ!นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสัมพันธ ของผู0เข0ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส!วนอื่น
7) การบริหารแบบมุ!งผลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คะแนน
การบริหารแบบมุ!งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได0
การทํางานแบบมุ!งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและค!านิยมสร0างสรรค และคุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 10 คะแนน
เช!น
1) ความประพฤติและค!านิยมสร0างสรรคที่จําเปFนสําหรับนักบริหารพิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน!งหน0าที่และภารกิจของส!วนราชการ เช!น มุ!งประโยชนของ ส!วนรวมมีความ
ซื่อสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล!าวคือ กล0าคิด กล0าทํา กล0านํา กล0าเปลี่ยนมีความโปร!งใส
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2) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส!หน0าที่การงาน
กระตือรือร0นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให0กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
3) มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร!วมกับผู0อื่นอย!างมี
ประสิทธิ ภ าพ ยอมรับ ฟC งความคิ ด เห็ น ของผู0 อื่น ยอมรั บในความสามารถของผู0 ร! วมงานทุ กระดั บ แก0 ไขและ
ลดข0อขัดแย0งอันอาจจะเปFนอุปสรรคต!องานราชการและหรือความสามารถในการสร0างความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชนผู0มาติดต!อรวมทั้งเต็มใจในการให0ความช!วยเหลือและบริการผู0มาติดต!อ
4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิ ดเห็น ที่เ กี่ย วข0 องกับ การปฏิบัติ งาน การสื่ อสารกับ ผู0บั งคั บบั ญชา ผู0 ใต0 บังคับ บัญ ชาและเพื่อนร! วมงาน
ความสามารถในการใช0ภาษาอย!างเหมาะสม
5) ทั ศนคติ พิ จารณาจากความคิ ดสร0 างสรรค ความพยายามในการบริ หารงาน
ความรับผิดชอบ
6) ความมั่นคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแน!นของสภาวะอารมณ
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดแนบทาย)
ไดแก
1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2) วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน!งในตําแหน!งสายงานและระดับปCจจุบัน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4) อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
5) ความผิดย0อนหลัง (วินัย) 5 ปO คะแนนเต็ม 10 คะแนน
6) ความดีความชอบย0อนหลัง 5 ปO คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.2 วิธีการคัดเลือก
1.2.1 กําหนดการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ- และประเมินวิสัยน-ทัศน-และประวัติ
การรั บ ราชการของผู สมั ค รคั ด เลื อ ก เพื่ อ ใหไดขอมู ล ที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความรู ความสามารถ ความ
เหมาะสมของผูสมัครตามที่ประกาศไวในประกาศรับสมั ครคัด เลือก โดยกํา หนดใหผูเขารับการคัด เลือก
จะตองจัดทําเอกสาร ในเรื่องวิสัยทัศน-ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทํา
เอกสารแสดงผลงานที่ ประสบความสําเร็จ โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับ
สมัครตอคณะกรรมการคัดเลือก ในวันรับสมัคร ตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผูเขารับการ
คัด เลื อกนํ า เสนอวิ สัยทั ศ น-และผลงานที่ประสบความสํ า เร็จ ตอคณะกรรมการคั ดเลื อกภายในวั น ที่ 12
พฤษภาคม 2558 เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกไดตรวจสอบและพิจารณากอนวันคัดเลือก และใหผูเขารับ
การคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน-และผลงานที่ประสบความสําเร็จ พรอมทั้งเตรียมตัวเขารับการสัมภาษณ-ตอ
คณะกรรมการคัดเลือกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
1.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดแลวรวมคะแนน
สัมภาษณ- และคะแนนคุ ณสมบั ติแลว จั ดลํ าดั บจากผูที่ ไดคะแนนสู งสุ ดไปหาผู ที่ไ ดคะแนนต่ํา สุด และจะ
พิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากปรากฏวาแตละบุคคล
มีคะแนนรวมเทากันจะจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังนี้
(ก) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ-กอน

-4( )
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

ถาคะแนนสัมภาษณ-เทากันจะพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในตําแหนงระดับปPจจุบันกอน
ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน
จะพิจารณาจากเงินเดือนมากกวา
ถาเงินเดือนเทากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ
ถาอายุราชการเทากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ-ชั้นสูง
กวา
ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ-ชั้นเดียวกัน จะพิจารณาผูใดไดรับกอน
ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ-ในชั้นเดียวกันพรอมกัน จะพิจารณา
ผูใดมีอายุมากกวา

-5ประวัติการรับราชการ
(เอกสารแนบทายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ขอ ข.)
๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ-เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน-ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕7
ระดับ ๘
60,450
5๙,500
5๘,560
5๗,640
5๖,730
5๕,840
5๔,960
5๔,090
5๓,230
5๒,370
5๑,520
50,670
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,๕60

ระดับ ๗
44,990
44,280
43,580
42,890
42,210
41,550
40,900
40,260
๓9,630
๓9,080
38,520
37,960
37,410
36,860
36,310
35,770
35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31,340
30,790

ระดับ ๖
33,310
32,790
32,270
31,760
31,260
30,770
30,290
๒9,810
๒9,340
๒8,880
๒8,430
๒7,960
๒7,490
๒7,030
๒6,580
๒6,120
๒5,๖60
๒5,๑๙๐
๒4,๗30
๒4,270
23,820
23,370
22,920
22,490
22,040

คะแนน
๒๐
๑๙.๘๐
๑๙.๖๐
๑๙.๔๐
๑๙.๒๐
๑๙
๑๘.๘๐
๑๘.๖๐
๑๘.๔๐
๑๘.๒๐
๑๘
๑๗.๘๐
๑๗.๖๐
๑๗.๔๐
๑๗.๒๐
๑๗
๑๖.๘๐
๑๖.๖๐
๑๖.๔๐
๑๖.๒๐
๑๖
๑๕.๘๐
๑๕.๖๐
๑๕.๔๐
๑๕.๒๐

-6ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ-เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน-ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕7
ระดับ ๘
๓9,880
๓9,190
๓8,500
๓7,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33,770
33,๑40
32,๕10
31,๙00
31,290

ระดับ ๗
30,220
๒9,680
๒9,110
๒8,560
๒8,030
27,480
26,980
26,460
25,970
25,470
24,970
24,490
24,010
23,550

ระดับ ๖
21,620
21,190
20,780
20,360
๑9,970
๑9,580
๑9,200
๑8,810
๑8,440
๑8,060
๑7,690
๑7,310
๑6,920
๑6,570

คะแนน
๑๕
๑๔.๘๐
๑๔.๖๐
๑๔.๔๐
๑๔.๒๐
๑๔
๑๓.๘๐
๑๓.๖๐
๑๓.๔๐
๑๓.๒๐
๑๓
๑๒.๘๐
๑๒.๖๐
๑๒.๔๐

-7๒. วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับ ๙
ระดับ ๘
ระดับ ๗
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท&า *
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท&า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท&า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท&า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท&า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท&า
ม.ศ.๓ ม.ศ.๕ (ม.๓ / ม.๖) หรือเทียบเท&า

ระดับ ๖

คะแนนที่ได!
๒๐
๑๘.๘๐
๑๘.๔๐
๑๘
๑๗.๒๐
๑๖.๔๐
๑๖
๑๕.๖๐

* วุฒิการศึกษาเทียบเท&า หมายถึงเทียบเท&าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไว!ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน&ง

-8๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน&งในสายงาน รวมคะแนน ๒๐ คะแนน
๑) ระยะเวลาการดํารงตําแหน&งในสายงานระดับปAจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๔ คะแนน
ระดับ ๙
ระดับ ๘
ระดับ ๗
ระดับ ๖
คะแนนที่ได!
10 ป ขึ้นไป
๙ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๘ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๗ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๖ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๕ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๔ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๒ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๑ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
ต่ํากว)า ๑ ป

๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔

-9๒) ระยะเวลาการดํารงตําแหน&งในสายงานปAจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหน)งในสายงานโดยไม)ต=อง
พิจารณา ระดับตําแหน)ง เช)น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เปIนต=น) คะแนนเต็ม ๖ คะแนน
ระดับ ๙

ระดับ ๘
15 ป ขึ้นไป
14 ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
13 ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
12 ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
11 ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
10 ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๙ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๘ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๗ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๖ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๕ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๔ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๒ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
๑ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน
ต่ํากว)า ๑ ป

ระดับ ๗
๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

ระดับ ๖

คะแนนที่ได!
๖
๕.๘
๕.๖
๕.๔
๕.๒
๕.๐
๔.๘
๔.๖
๔.๔
๔.๒
๔.๐
๓.๘
๓.๖
๓.๔
๓.๒
๓.๐

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน)งให=นับถึงวันเริ่มต=นของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

- 10 ๔. อายุราชการ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับ ๙
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

๓๕ ป ขึ้นไป
๓๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๓๕ ป
๓๑ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๓๓ ป
๒๙ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๓๑ ป
๒๗ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๒๙ ป
๒๕ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๒๗ ป
๒๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๒๕ ป
๒๑ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๒๓ ป
๑๙ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๒๑ ป
๑๗ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๑๙ ป
๑๕ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๑๗ ป
๑๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๑๕ ป
๑๑ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๑๓ ป
๙ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๑๑ ป
๗ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๙ ป
๕ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๗ ป
๓ ป ขึ้นไป แต)ไม)เกิน ๕ ป
ต่ํากว)า ๓ ป ลงมา
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให=นับถึงวันเริ่มต=นของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

คะแนนที่ได!
๒๐
๑๙.๖๐
๑๙.๒๐
๑๘.๘๐
๑๘.๔๐
๑๘
๑๗.๖๐
๑๗.๒๐
๑๖.๘๐
๑๖.๔๐
๑๖
๑๕.๖๐
๑๕.๒๐
๑๔.๘๐
๑๔.๔๐
๑๔
๑๓.๖๐
๑๓.๒๐

- ๑1 ๕. ความผิดย!อนหลัง ๕ ปC คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ระดับ ๙
ระดับ ๘
ระดับ ๗

ระดับ ๖

ไม)เคยถูกลงโทษทางวินัย
ว)ากล)าวตักเตือน ๑ ครั้ง
ภาคทัณฑ4 ๑ ครั้ง
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม)รวมว)ากล)าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว)า ๒ ครั้ง

คะแนนที่ได!
๑๐
๙.๘
๙.๖
๙.๔
๙.๒
๙.๐
๘.๘

- ๑2 ๖. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง ๕ ป/ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ได=รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รวม

๒ ขั้น/ครั้ง/ป

๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป

๑ ขั้น/ครั้ง/ป

(จํานวนขั้น/ป)

๕
๔
๔
๓
๓
๒
๓
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๑
-

๑
๒
๑
๓
๒
๔
๑
๓
๕
๒
๔
๑
๓
๒
๑
-

๑
๑
๒
๑
๒
๑
๓
๒
๑
๓
๒
๔
๓
๔
๕

๑๐
๙.๕
๙
๙
๘.๕
๘.๕
๘
๘
๘
๗.๕
๗.๕
๗.๕
๗
๗
๗
๖.๕
๖.๕
๖
๖
๕.๕
๕

คะแนนที่ได=
๑๐
๙.๘
๙.๖
๙.๔
๙.๒
๙.๐
๘.๘
๘.๖
๘.๔
๘.๒
๘

เอกสารหมายเลข ๑
แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
การสมัครคัดเลือกเพื่อแต&งตั้งพนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหน&งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน&งผู!บริหาร
ของเทศบาล ตําแหน&ง
(นักบริหาร
ระดับ 8)
---------------------------------

................
อายุ .
ป .. . .เดือน
..... ระดับ. .เทศบาล
........................จังหวัด .....
ข!อมูลเบื้องต!น
คะแนน
สรุปรายละเอียด

ชื่อผู=สมัคร
ปจจุบันดํารงตําแหน)ง
คุณสมบัติ
๑. เงินเดือนปจจุบัน (๑ ตุลาคม ๒๕๕7)
(๒๐ คะแนน)
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดทีไ่ ด=รับ ซึ่งเปIนคุณวุฒทิ ี่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)ง
ที่สมัคร)
(๒๐ คะแนน)
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน)ง
๓.๑ ในสายงานระดับปจจุบัน
(๑๔ คะแนน)
๓.๒ ในสายงานปจจุบัน
(๖ คะแนน)
๔. อายุราชการ (นับตั้งแต)วันบรรจุและ
แต)งตั้งเปIนพนักงานเทศบาล) (๒๐ คะแนน)
๕. การรักษาวินัยย=อนหลัง ๕ ป
(๑๐ คะแนน)
๖. การพิจารณาความดีความชอบ
ย=อนหลัง ๕ ป
(๑๐ คะแนน)

บาท
..

วุฒิการศึกษา

..

ตั้งแต)วันที่
รวม
ตั้งแต)วันที่
รวม
ตั้งแต)วันที่
รวม

..ป

..เดือน

..ป

..เดือน

..ป

..เดือน

ถึงวันที่
..วัน
ถึงวันที่
..วัน
ถึงวันที่
..วัน
..

๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕53
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕4
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7

บาท ได=รับพิจารณารวมทัง้ ป
บาท ได=รับพิจารณารวมทัง้ ป
บาท ได=รับพิจารณารวมทัง้ ป
บาท ได=รับพิจารณารวมทัง้ ป
บาท ได=รับพิจารณารวมทัง้ ป

.ขั้น
..ขั้น
..ขั้น
.ขั้น
.ขั้น

รวมคะแนน
ขอรับรองว)าถูกต=อง
(ลงชื่อ)
หมายเหตุ

.เจ=าของประวัติ

(
.)
๑. ให=เจ=าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ4ฯ และใส)คะแนนในช)องที่กําหนด
๒. ให=เจ=าของประวัติกรอกข=อมูลนี้ส)งพร=อมสําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
ซึ่งตนเองได=ตรวจสอบและรับรองความถูกต=องแล=ว

เอกสารหมายเลข ๒
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให!พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกเพื่อแต&งตั้ง
พนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหน&งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน&งผู!บริหารของเทศบาล
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
เขียนที่
วันที่ ....

..เดือน

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

พ.ศ

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

ข=าพเจ=า
.................... ตําแหน)งนายกเทศมนตรี
จังหวัด
....... อนุญาตให=
..........................
ซึ่งเปIนพนักงานเทศบาล ตําแหน)ง
...........
..
.........
ระดับ
...
.
สํานัก/กอง
เทศบาล
............................. ...
จังหวัด
สมัครเข=ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการเรื่อง รับสมัครคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ตําแหน)งสายงานผู=บริหาร ในตําแหน)ง
ได=
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี

..
.)

เอกสารหมายเลข ๓
(ตัวอย&าง)
แบบแสดงวิสัยทัศนEในการปฏิบัติงานในตําแหน&งที่ขอรับการคัดเลือก
ตําแหน&ง.......................................................... (นักบริหารงาน...............................ระดับ.........)
ตอนที่ ๑ ข!อมูลส&วนบุคคล
๑. ชื่อ....................................................นามสกุล....................................................
๒. เพศ
ชาย
หญิง
๓. วัน เดือน ปเกิด..............................................อายุปจจุบัน..................ป
๔. ภูมิลําเนา อําเภอ......................................จังหวัด.............................
๕. ปจจุบันดํารงตําแหน)ง..........................................................................……..............ระดับ..............................
เงินเดือน........................................................บาท เงินประจําตําแหน)ง......................................................บาท
งาน...................................................................... กอง/ฝ2าย...............................…............................................
เทศบาล............................................................... อําเภอ............................…..... จังหวัด...............................
๖. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข=ารับราชการ....................................... ตําแหน)ง......................................................ระดับ...............
อายุราชการ...............................ป วันเกษียณอายุราชการ........................................................
๗. ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก.........................................................
ปริญญาโท.........................................................
ปริญญาตรี..........................................................
ต่ํากว)าปริญญาตรี...............................................
๘. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อคู)สมรส............................................สกุล............................................อาชีพ........................................
ข=อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม)มีบุตร/ธิดา
มีบุตร/ธิดา จํานวน.......คน (ชาย........คน หญิง........คน
๙. สถานที่ติดต)อ
ที่อยู)ปจจุบันสามารถติดต)อได=สะดวก บ=านเลขที่.........................ซอย/ตรอก..........................................................
ถนน............................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...........................
โทรศัพท4........................................โทรสาร..........................................E - mail : .................................................

-๒ตอนที่ ๒ วิสัยทัศนE
๑. แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน&งที่ขอรับการคัดเลือก
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒. แนวทางพัฒนางานในหน!าที่
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๓. แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได!รับการคัดเลือก
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

เอกสารหมายเลข ๔
แบบแสดงผลงานด!านสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อแต&งตั้งพนักงานเทศบาลให!ดํารง
ตําแหน&ง.......................................................... (นักบริหารงาน...............................ระดับ.........)
ชื่อเจ!าของผลงาน...................................................................................
ความรู!
เมื่อดํารงตําแหน&ง
ความสามารถ
ประโยชนEของ
ผลงาน
(ช&วงเวลาที่
ที่แสดงถึงศักยภาพ ผลงานการได!รับ
ในการบริหาร
ดําเนินการ)
การยอมรับ
จัดการ
๑. (ชื่อและสาระสําคัญของผลงานโดยสรุป
ทั้งนี้ให=แสดงถึง
- กิจกรรมที่ทํา
- เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
- ผลผลิตและผลลัพธ4ที่ได=)
๒.
๓.
ฯลฯ
(ลงชื่อ)...........................................................ลายมือชื่อ
ผู!สมัคร
(.....................................................)
ตําแหน&ง........................................................
วันที่..............................................................
ความเห็นผู!บังคับบัญชา
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(.....................................................)
ตําแหน&ง........................................................
วันที่..............................................................

