
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหาร  สงักัดองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตาํบลใหดํารงตาํแหนงในระดบัท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหาร 
-------------------------------------------------- 

 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อเล่ือนระดับผูบริหารตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)     
ระดับ    6    ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับ  7    สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ       อําเภอเชียร
ใหญ      จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 102 , 103 , 107 และ 153 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ลงวันที ่  9  ธันวาคม 2545 (และแกไขเพิ่มเติมจนถงึ พ.ศ.2550) และคําสั่งองคการบริหาร
สวนตําบลเชียรใหญ ที่ 66 / 2551 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  จงึ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตาํบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น   ดังนี ้

 1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก  จํานวน  1  ตําแหนง คือ 
     ตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล    ระดับ   7   (ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล)    องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  อําเภอเชยีรใหญ    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. รายละเอียดตําแหนง  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 หนาที่ความรบัผิดชอบของตําแหนง   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    คุณสมบัติของผูสมัครและ

ความรูความสามารถที่ตองการ  (ผนวก  ก.) 
 3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
     ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนั้น  ในวันสมัคร  (7 – 30  พฤษภาคม  2551)  รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7 (ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล) 
        3.1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่  

 ก.อบต.  กําหนดและ 
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        3.1.2 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7  
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7)   หรือที่  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหาร อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา   1   ป  หรือ 

   3.1.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต. 6 หรือรองปลัด  
อบต. 6  (นักบริหารงาน  อบต.    หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6)  หรือที่  ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา  4  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน  อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  
1  ป  กําหนด    4   ป  ใหลดเปน  3  ป    สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทาง รัฐศาสตร   
รัฐประศาสนศาสตร   บริหารรัฐกิจ   กฎหมาย  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และ 
   3.1.4 ไดรับเงนิไมต่ํากวาขั้น  15,410.-  บาท  (ขั้นต่ําของระดับ  7) 
  4. การสมัครเขารับคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
  ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเอง  (เอกสารหมายเลข  2  แนบทาย
ประกาศ)   พรอมเอกสารและหลักฐานตามขอ 5 ขอมูลบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศ)  และ
หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยู  ซ่ึงไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดที่      งานเจาหนาที่     สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ     
อําเภอเชียรใหญ     จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแตวนัที่   7  พฤษภาคม  2551   ถึงวันที ่   30   พฤษภาคม   
2551  (เวนวนัหยดุราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่โทรศัพทหมายเลข 0- 7538- 6180 ในวัน  
และเวลาราชการโดยผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตอง   
และมีคุณสมบตัิครบถวนในตําแหนงที่สมคัรนั้น 
  5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
      5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการ ฯ  กําหนด  (เอกสารหมายเลข  1  แนบทายประกาศ) 
  5.2 สําเนาทะเบียนประวัตพินักงานสวนตําบล  ที่รับรองสําเนาโดยหนวยงานเจาหนาที ่ 
จํานวน  1   ชุด 
  5.3 สําเนาวุฒิการศึกษา   ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก 
จํานวน  1  ชุด 
  5.4 รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  
จํานวน    1  รูป   (ถายไมเกิน  6  เดือน)  โดยเขียนชื่อ – ช่ือสกุล  หลังรูปถายดวยตนเอง 
  5.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข  2  แนบทาย
ประกาศ)  จํานวน   1  ชุด 
  5.6 หนังสือรับรองจากสํานักงานก.อบต.  วาเปนผูผานการประเมินเทียบประสบการณ
บริหาร กรณีนําคุณวุฒิปริญญาโทเปนประสบการณบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร   
จํานวน   1  ชุด 
 
 
 



 
- 3 - 

 
  5.7 หนังสือรับรองขององคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยูวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดในประกาศนี้  และยินยอมใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก 
  5.8 ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  6   เดือน 
  8.9  หลักฐานอื่น ๆ   เชนใบสําคัญการสมรส   การเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  (ถามี) 
  6. คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือก 
      ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือก  เพื่อดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงละ  400.-   บาท  (ส่ีรอยบาทถวน)  (ชําระในวันสมัคร) 
  7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่   3  มิถุนายน 
2551   ณ  สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช)  
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ช้ัน 4)   อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทาง  
www.chianyai.go.th 
  8. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
     8.1 ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก  
พรอมทั้งสงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ  (ผนวก ข) จํานวน  3   ผลงานใหคณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ   จํานวน    9   ชุด    ในวันสมัคร   ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ   อําเภอเชียร
ใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  8.2 คณะกรรมการคัดเลือก ฯ     จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินขอมูลในเอกสารตาง ๆ ที่
ผูสมัครยื่นแสดงตอคณะกรรมการ ฯ    ตามเอกสารแนบทายประกาศ  1 – 2  เอกสารวิสัยทัศนและจะ
ดําเนินการสัมภาษณ  รายละเอียดตาม  (ผนวก  ค.) 
  9. กําหนดวัน   เวลา  และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
      กําหนดสัมภาษณ  ในวันเสารที่  14  มิถุนายน  2551  ตั้งแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ  
สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่วาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  10. การแตงกาย 
      ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสัมภาษณและใหนํา
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกดวย 
  11. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
        การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก   ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร   การปฏิบัติงานในหนาที่   ความประพฤติ   คุณลักษณะอื่น ๆ  และคุณสมบัติของผูสมัคร
คัดเลือก  รวมกันไมต่ํากวารอยละ  60   
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  บัญชีรายช่ือผานการคัดเลือกตามประกาศนี้ใหไชไดไมเกิน  60  วัน   นับตั้งแตประกาศผล
การคัดเลือกเปนตนไปและใหใชสําหรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
เชียรใหญเทานั้น 
  12. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  ในวันจันทรที่  16  มิถุนายน   
2551   ณ  สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช)  
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ช้ัน 4)   อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเชียรใหญ    อําเภอเชียรใหญ    จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง  www.chianyai.go.th 
  คณะกรรมการคัดเลือก ฯ   จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ
แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูไดคะแนนต่ําสุด   หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผู
คะแนนเทากันดังนี้ 
  (ก) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
  (ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแนงในระดับ
ปจจุบันกอน 
  (ค) ถาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับพรอมกันจะพิจารณาจากเงินเดือน
วาผูใดมากกวา 
  (ง) ถาเงินเดือนเทากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
  (จ) ถาอายุราชการเทากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
  (ฉ) ถาเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกันจะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
  (ช)ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุ 
มากกวา 
  13. การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
  เมื่อประกาศผลการคัดเลือก  คณะกรรมการ ฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให  ก.อบต. จังหวัด
นครศรีธรรมราช  พิจารณาเห็นชอบใหบรรจุและแตงตั้ง  โดยผูที่อยูในลําดับดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่
อยูในลําดับถัดไป 

  ประกาศ   ณ   วันที่   22    เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2551 
 

(นายสมศักดิ์     ราโชกาญจน) 
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตาํบลใหดํารงตาํแหนงที่สูงขึน้ 
      สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ 
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ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้  พนักงานสวนตาํบลใหดํารงตาํแหนงท่ีสงูขึน้ 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ   อําเภอเชียรใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 

 
เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 
 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)  ระดับ  7  องคการบริหารสวนตําบลเชียรให
อําเภอเชียรใหญ      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา  มาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1. ช่ือ – สกุล  (นาง/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................................................ระดับ....................
3. สังกัด...................................................อําเภอ.....................................หวัด.................................................

 3.  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ 2550....................................บาท  ปงบประมาณ 2551................................
 4.  เกิดวันที่..................เดือน.......................พ.ศ....................รวมอายุ.................ป.........................เดือน...........
 5.  วันที่บรรจุเขารับราชการ.....................เดือน..........................พ.ศ..................รวม............ป...............เดือน...
 6.  ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระด
ครั้งแรก  และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน  หรือโอนสังกัดสวนราชการอ
โอนกลับมาเทานั้น) 
 

ระดับ ช่ือตําแหนง สังกัด วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

ร
กา

(
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ติดภาพถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
ถายไวไมเกิน
ญ  

…….. 
........... 
........... 
....บาท 
......วัน 
......วัน 
ับ  3  
ื่นหรือ

วมระยะเวลา 
รดํารงตําแหนง 
วัน/เดือน/ป) 
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7. สถานที่ติดตอ 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวก 
บานเลขที่.........................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................ตําบล............................................... 
อําเภอ...........................................จังหวัด......................................................................ไปรษณีย......................... 
โทรศัพท..................................................................โทรสาร..........................................มือถือ.............................
สถานภาพครอบครัว 

   โสด      สมรส      อื่น ๆ 
ช่ือคูสมรส.......................................................สกุล..............................................อาชีพ………………………… 
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา 

  ไมมีบุตร/ธิดา    บุตร/ธิดา  จํานวน..................คน   (ชาย................คน  หญิง.............คน) 
8. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

 
เปนโรคเหลานี้หรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ไๆ 
เปน       

ไมเปน       
 

9. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ด/ป ที่สําเร็จ 
การศึกษา การไดรับทุน 
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10. ดูงาน  (ที่สําคัญ) 

ดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหวางวันที่ ทุนการดูงาน 

 
 
 
 

   

 

11. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
 
 
 
 

   

 

12. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ  
ดานภาษา           
            
คอมพิวเตอร           
            
อื่น ๆ  (โปรดระบุ)            

13. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
1.            
2.            
3.            

 

14. ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออื่น ๆ  ที่ไดรับการยกยอง 
 

วันที่ 
รางวัล/ 

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ 
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15. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงานที่ประสงคจะแจงใหคณะ

กรรมการฯ ทราบ         
           
            

 

16. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ  จํานวน  ชุด 
                       (จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหาก  จากใบสมัคร) 

(1)            
(2)            
(3)            

 

17. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (กรณีมีหลายวุฒิ  ใหใชวุฒิที่สําเร็จการศึกษากอน) 
ไดแก      จากสถาบัน      
เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   
 

18. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีมากกวา 1 วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเกี่ยวกับงานในหนาที่มากที่สุด) 
ที่ไดรับ  ไดแก            
จากสถานศึกษา     เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.  
 

19. เคยไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 2  ขั้น               ครั้ง 1.5  ขั้น              ครั้ง 
นับจากเริ่มรับราชการ - ปจจุบัน 
 

20. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราตาง ๆ ที่ไดรับเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ  (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/อันดับ
รางวัล/ป  พ.ศ.  ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ  พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย 
(1)            
(2)            
(3)            

  (กรณีที่มีมากกวา  3  ช้ิน  ใหเลือกมาเพียง  3  ช้ิน) 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน  เปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติที่จะ
สมัครเขารับการคัดเลือก  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
สําหรับตําแหนงผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  สําหรับตําแหนงผูบริหาร  ลงวันที่    22    เมษายน  2551  ทุกประการ  ทั้งนี้  หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาขาพเจาปดบังขอความหรือใชขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการ
คัดเลือกใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

(ลงช่ือ)...................................................... ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
                                (..................................................) 

ตําแหนง     
วันที่         เดือน                       พ.ศ.  
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การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
 
  (     )  ผูสมัครมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก 
  (     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก  เนื่องจาก    
             
 
 
  (ลงช่ือ)           ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
          (          ) 
  ตําแหนง      
      วันที่           เดือน                     พ.ศ.  
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ขอมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ    อําเภอเชียรใหญ    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------------- 
ตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ  7  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 
   องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ   อําเภอเชียรใหญ    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ช่ือ     ปจจุบันดํารงตําแหนง    ระดับ  
สังกัด  อบต.    อําเภอ    จังหวัด    
วัน เดือน ป เกิด     อาย ุ  ป 
 

ขอมูลเบ้ืองตน 
1. เงินเดือน (ปจจุบัน) .                      บาท 
2. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) .                                                                                         . 
3.ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
   3.1 ในระดับปจจุบัน วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต                        ถึงวันที่                           . 

      รวม                 ป                  เดือน                     วัน 
   3.2 ในสายงานปจจุบัน วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต                        ถึงวันที่                           . 

      รวม                 ป                  เดือน                     วัน 
4. อายุราชการ 
   (ป เดือน วัน) 

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต                        ถึงวันที่                           . 
      รวม                 ป                  เดือน                     วัน 

5. ความผิดยอนหลัง 5 ป 
   (ระบุการลงโทษทางวินัย) 

 
.                                                                                         . 

6. การพิจารณาความดีความชอบ 
   (ยอนหลัง 5 ป) 

1. เงินเดือน  1  ตุลาคม 2546  ไดรับการพิจารณา                      ข้ัน 
2. เงินเดือน  1  ตุลาคม 2547  ไดรับการพิจารณา                      ข้ัน 
3. เงินเดือน  1  ตุลาคม 2548  ไดรับการพิจารณา                      ข้ัน 
4. เงินเดือน  1  ตุลาคม 2549  ไดรับการพิจารณา                      ข้ัน 
5. เงินเดือน  1  ตุลาคม 2550  ไดรับการพิจารณา                      ข้ัน 

หมายเหตุ ใหผูขอรับการคัดเลือกกรอกขอมูลนี้สงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล 
  ซึ่งตนเองไดตรวจสอบ  และพนักงาประวัติฯ  รับรองความถูกตอง 
 

  (ลงช่ือ)     เจาของประวัติและขอรับรองวาถูกตอง 
   (    ) 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบความถูกตอง 
   (    ) 
    ตําแหนง      
        วันที่           เดือน                     พ.ศ.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงบริหาร 
 

เขียนที่..................................................... 
  

วันที่...........เดือน....................................พ.ศ.2551 
 
  ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง........................................................ 
อําเภอ.....................................................จังหวัด.......................................อนุญาตให .....................................................
ซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง..........................................................ระดับ.................สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเชียรใหญ 
อําเภอ..................................จังหวัด.............................................สมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนงผูบริหารสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเชียรใหญ  เรื่อง  รับสมัครเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  สําหรับผูบริหาร  ลง
วันที่   22      เมษายน  2551 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
           (...................................................) 
ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  

 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
โทร./โทรสาร.0 – 7538 - 6180 

 
 
 
 

 



 
ผนวก  ก 

 
รายละเอียดตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

ชื่อตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  7 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมี
หนาท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป  การบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูใตบัง-บัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาท่ีพิจารณาทํา 

ความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง  เชน  การอนุญาต  การ
อนุมัติ  การดแูลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรอือาจเปนอันตรายแกสขุภาพ  และ
หนาท่ีอื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมท้ังการกําจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  ปองกันและระงับ
โรคติดตอ  จดัใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  จัดใหมีน้ําสะอาด  หรือการ
ประปา  จัดใหมีโรงฆาสัตวจดัใหมีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดใหมีและบํารุง
สถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น    จัดใหมีและบํารุงทาง
ระบายน้ํา    เทศพาณิชย  จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและ
บํารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุง
โรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวน
สัตว  และสถานที่พักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิ่น  กิจการอยางอื่น
ซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  และหนาท่ีอื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ี
ขององคการบรหิารสวนตําบล เชน การเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลอืกตั้งของแตละหนวยเลอืกตั้งท่ีอยูในทองท่ี  
การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง  การขออนุมัติจางลูกจาง  และคนงาน
องคการบริหารสวนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลกูจางคนงาน  และพนักงานสวนตําบลประจําป การขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการสอบแขงขันบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวน
ตําบลท่ี  ก.อบต. จังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย   เปน
เจาหนาท่ีงบประมาณ  เปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว   เปน
กรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนผูเก็บรักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหาร
สวนตําบล  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลงนามถอน
เงินจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   
 
 



-2- 
  
เปนกรรมการรกัษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล   เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เปนพนักงาน
เจาหนาท่ีประเมินภาษีบํารุงทองท่ี  เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปาย  เปนพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมการฆา
และออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนื้อสัตว เปนเจาหนาท่ีดับเพลิง  เปนเจาหนาท่ีพัสดุ  เปนเจาหนาท่ี
จัดทํารายงานประจําป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพ
อาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการอํานวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพันธ  เปน
กรรมการจัดงานประจําป  อันเปนประเพณีทองถิ่น หรืองานราชพิธี  งานรฐัพิธี  เปนกรรมการชวยเหลอืและบรรเทา
ทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษา
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา   ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาท่ี
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา   ปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะปลัด อบต. 7 

                    -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงาน อบต. 6 ขอ 1  และ 
                         (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต. 7    (นักบรหิารงาน อบต.7 หรือ
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 7)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1   ป  หรือ 
                         (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต. 6  หรือรองปลัด อบต. 6 (นัก
บริหารงาน อบต. หรือเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลด
เปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  การ
บริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรอืทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะรองปลัด อบต. 7  
                     - มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงาน อบต.6 ขอ 1  และ 

       (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัด อบต. 6 หรือรองปลัด อบต.6     
(นักบริหารงาน อบต.6  หรือเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

       (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
หรือตําแหนงผูอํานวยการกองระดับ 7 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  6  แลว  
จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545  แกไขเพิ่มเตมิตามมติ ก.อบต. คร้ังที่  9/2546  เมื่อวนัที่  30  ตุลาคม  2546  
คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2550 และคร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 
 

เอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  ใหดาํรงตาํแหนงท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหาร 
 

ตําแหนง...................................................... 
           (....................................................) 

 
 ของ.................................................................................................................................................
     
ตอนที่  1   วิสัยทัศน 
วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ความมุงหวังตอหนวยงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่  2   สรุปผลการปฏิบตัิงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เสนอรับการประเมิน 
 

ผลงานชิน้ท่ี  1 
ช่ือผลงาน........................................................................................................................................................ 
ชวงเวลาทีด่ําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานชิน้ท่ี  2 
ช่ือผลงาน........................................................................................................................................................ 
ชวงเวลาทีด่ําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานชิน้ท่ี  3 
ช่ือผลงาน........................................................................................................................................................ 
ชวงเวลาทีด่ําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน 
 

จํานวนผูเขารวมดําเนินการ.............คน  สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติคิดเปนรอยละ
............... 
 

รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่  3   การรับรองผลงาน 
 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหนง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
2. คํารับรองของผูรวมดําเนนิการ กรณีทีเ่ปนผลงานรวมกันหลายคน 
   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวเปนผลปฏิบัติงานรวมกนัจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูรวมดําเนินการ 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหนง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมนิแลว  เห็นวาถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ 
    ความเหน็อื่น ๆ (ถามี) 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................. 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหนง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
 

 
 
 



ผนวก  ค 
 

วิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือก 
--------------------------------- 

 

  การคัดเลือกจะใชวิธีการประเมินและการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสารของผูสมัครโดย
พิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ  และผลงานในอดีต  
วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีเขารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ  ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะตาง ๆ อยางไร  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงหนาท่ีเขา
รับการคัดเลือก  และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ  อันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือก
มาแลว  ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

1.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏบิัติงานในหนาท่ี  ความประพฤติ  และ 
คุณลักษณะอื่น ๆ     จํานวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

1.1 วิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  40  คะแนน 
                    ความรอบรูงานในหนาท่ี  พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีท่ีจะแตงตั้ง รวมท้ังความรูเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
               (ก) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก  จํานวน  20 คะแนน 
                                      ผูเขารับการคัดเลือก  จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ  ดังนี้   

-  ขอมูลสวนบุคคล        
-  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
-  แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 
-  แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 

                           (ข)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต    จํานวน  20  คะแนน 
                                 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแลว และเกิดผลดี
และเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอืน่ หรือหนวยงานสวนราชการอื่นได  เชน  
การจัดโครงการใหม ๆ  ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ  หรือ การคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ   และ
สามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง      โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจ
จัดทํารวมกับวสิัยทัศนก็ได) 

1.2  ความสามารถในการบริหาร   30   คะแนน  พิจารณาจาก 
                           (ก)  ความรูในการบริหาร  จํานวน  10  คะแนน 
   พิจารณาจากหลักการบริหารสมัยใหม  การบริหารเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  
เทคนิคการบริหารตาง ๆ    

                  (ข)  ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน  10  คะแนน   
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตาง  ๆ  ความเปนผูนํา 

ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 
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                (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จํานวน  10  คะแนน     
พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับสวนอื่น 

                       1.3 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา   30   คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
(ก)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหารจํานวน 5 คะแนน 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ 

เชน     มุงประโยชนของสวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด กลา
ทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน  มีความโปรงใส 

(ข)  ความอุตสาหะ  จํานวน 5  คะแนน   
พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และเอาใจใสหนาท่ีการงาน กระตือรือรนในการ 

ปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
                (ค)  มนุษยสัมพันธ   จํานวน  5  คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอื่น  ยอมรบัในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ  แกและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรค
ตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการให
ความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

(ง)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  จํานวน 5 คะแนน   
พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  การ 

สื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
               (จ)  ความมั่นคงในอารมณ  จํานวน 5 คะแนน   

พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 
               (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  5 คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  และ
มี 

เหตุผลเปนที่ยอมรับได 
2. คุณสมบัติของผูสมัครคดัเลือก  คะแนนเต็ม  100   คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

                       (1)  การไดรับเงินเดือน      จํานวน 20   คะแนน 
                       (2)  วุฒิการศึกษา      จํานวน 15   คะแนน 
           (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง     จํานวน 20   คะแนน  
                       (4)  อายุราชการ      จํานวน 15   คะแนน 
                       (5)  การรักษาวนิัย  (ยอนหลัง  5  ป)    จํานวน 15   คะแนน 
                       (6)  ความดีความชอบ  (ยอนหลัง  5  ป) จํานวน 15   คะแนน    
 
 
หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือกตามเอกสารทายประกาศ 
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ประวัติการรับราชการ 
 
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   ใหเทียบเคียงกับบัญชีใหมโดยอนุโลม  (ตาม พ.ร.ก.การปรับเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2550) 
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2. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  15   คะแนน 
     วุฒิการศึกษาตองเปนวุฒกิารศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 
 
                         ปริญญาเอก 
                         ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนยีบตัรชั้นสูงหรือเทียบเทา 
                         ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนยีบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 

 
15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 

 
 
    ∗   วุฒิการศึกษาเทยีบเทา  หมายถึง  วุฒกิารศึกษาที่เทยีบเทากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กําหนดไว 
         ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 
3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง      รวมคะแนน   20  คะแนน 
       1)   ระยะเวลาการดํารงตาํแหนงในระดบัปจจุบัน คะแนนเต็ม  10   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 
 
                                 10  ปขึ้นไป 
                                 9  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  10  ป 
                                 8  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   9  ป 
                                 7  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   8  ป 

         6  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   7  ป 
                                 5  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   6  ป 
                                 4  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   5  ป 
                                 3  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   4  ป 
                                 2  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   3  ป 
 

 
9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 
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       2)   ระยะเวลาการดํารงตาํแหนงในทางการบริหาร  (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบริหารโดยไม
ตองพิจารณาระดับตําแหนง  เชน  ดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล / รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล / หวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล / หัวหนาสวนตาง ๆ มานานเทาใด  เปนตน )   
คะแนนเต็ม  10   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 
 
                                 15  ปขึ้นไป 
                                 14  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  15  ป 
                                 13  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  14  ป 
                                 12  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  13  ป 

         11  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  12  ป 
                                 10  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  11  ป 
                                   9  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  ป 
                                   8  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   9  ป 
                                   7  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   8  ป 
                                   6  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   7  ป 
                                   5  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   6  ป 
                                   4  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   5  ป 
                                   3  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   4  ป 
                                   2  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   3  ป 
                                   1  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   2  ป 
 

 
9.50 
9.25 
9.00 
8.75 
8.50 
8.25 
8.00 
7.75 
7.50 
7.25 
7.00 
6.75 
6.50 
6.25 
6.00 

 
หมายเหตุ  : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
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4.  อายุราชการ      คะแนนเต็ม  15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 
                                  
                                 34  ปขึ้นไป 
                                 32  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  34  ป 
                                 30  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  32  ป 
                                 28  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  30  ป 

         26  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  28  ป 
                                 24  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  26  ป 
                                 22  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  24  ป 
                                 20  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  22  ป 
                                 18  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  20  ป 
                                 16  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  18  ป 
                                 14  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  16  ป 
                                 12  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  14  ป 
                                 10  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  12  ป 
                                   8  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  ป 
                                   6  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   8  ป 
                                   4  ปขึ้นไป  แตไมเกนิ   6  ป 
 

 
14.75 
14.50 
14.25 
14.00 
13.75 
13.50 
13.25 
13.00 
12.75 
12.50 
12.25 
12.00 
11.75 
11.50 
11.25 
11.00 

 
หมายเหตุ   :  การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
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5.  การรักษาวินัยยอนหลัง  5  ป       คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 
                  
          ไมเคยถูกลงโทษทางวนิัย 
          ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตกัเตือน  1  คร้ัง 
          ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตกัเตือน  2  คร้ัง 
          ภาคทัณฑ   1   คร้ัง 
          ตัดเงินเดือน  1  คร้ัง 
          ลดขั้นเงินเดือน  1  คร้ัง 
          ถูกลงโทษทางวินยั  2  คร้ัง(ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือ 
          หรือถูกวากลาวตกัเตือน) 
          ถูกลงโทษทางวินยัเกนิกวา  2  คร้ัง(ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปน 
          หนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน) 
 

 
15.00 
14.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 

 
7.00 
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6.  การพิจารณาความดคีวามชอบกรณีพิเศษยอนหลัง  5  ป    คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
 
                             ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
  2  ขั้น/ครั้ง/ป 1.5  ขั้น/ครั้ง/ป   1  ขั้น/ครั้ง/ป 

           รวม 
   (จํานวนขั้น/ป) 

      คะแนนที่ได 

5 - - 10 14.00 
4 1 - 9.5 13.50 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

13.00 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

12.50 

3 
2 
1 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

12.00 

2 
1 
- 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

11.50 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

11.00 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

10.50 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

10.00 

- 1 4 5.5 9.50 
- - 5 5 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


