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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ในระดับทีสู่งขึน้ 
สําหรบัตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบรหิารส่วนตําบลเชยีรใหญ ่

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาํบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหนง่ในระดับทีสู่งขึ้น                    
สําหรบัตําแหน่งผูบ้ริหาร 

--------------------------------------------------- 
  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล      
เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล
เชียรใหญ่ ที่ ๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล
เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่       
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลดังนี้ 
  ข้อ ๑ ตําแหนง่ที่รับสมัครคดัเลือก 

นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล     
เชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ข้อ ๒ รายละเอียดตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้   
ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก  ก.) 
  ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในวันรับสมัคร (๓๐ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) รายละเอียดดังนี้ 
     ๓.๑ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่        
ก.อบต. กําหนด (ภาคผนวก ก) 
           ๓.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐.- บาท (ขั้นตํ่าของระดับ ๗) 
  ข้อ ๔ การสมคัรเข้ารบัคัดเลือก วันเวลา และสถานที่รบัสมัคร   
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย
ประกาศ) พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ ข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ) และหนังสือ
รับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนสังกัดอยู่ (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ) ซึ่งได้อนุญาตให้
มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ในวันและเวลาราชการ) สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ทาง www.chianyai.go.th โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเอง      
ว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่สมัครนั้น 



  ข้อ ๕ เอกสารและหลักฐานในการสมัครคดัเลือก 
  ๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนด (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ). 
  ๕.๒ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล ที่รับรองสาํเนาโดยพนักงานประวัติ 
  ๕.๓ สําเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด   
  ๕.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) โดยเขียนชื่อ – ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
  ๕.๕ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศ) จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๖ หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยู่ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
กําหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ)  
  ๕.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๕.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาํคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  ๕.๙ การสําเนาเอกสารให้ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ รับรองสําเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
สดทุกฉบับ   

ข้อ ๖ คา่ธรรมเนียมการสมคัรเข้ารบัการคัดเลือก 
  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งละ ๔๐๐.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) (ชําระในวันสมัคร) 
  ข้อ ๗ การประกาศรายชื่อผูมี้สิทธเิข้ารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียด
ได้ทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th 
  ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมนิความเหมาะสมกับตาํแหน่ง 
  ๘.๑ ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ (ผนวก ข) จํานวน ๓ ผลงานให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
จํานวน ๙ ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  ๘.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัคร
ย่ืนแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑-๒ เอกสารวิสัยทัศน์ และจะดําเนินการสัมภาษณ์  
รายละเอียดตาม (ผนวก ค) 
  ๘.๓ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
  ข้อ ๙ กําหนดวัน เวลา และสถานทีค่ัดเลือกเพื่อประเมนิความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
  กําหนดสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘ .๓๐ น . เป็นต้นไป           
ณ สํานักงานท้องถิ่นอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  ข้อ ๑๐ การแต่งกาย 
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันคัดเลือกและให้นํา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย 
 



  ข้อ ๑๑ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผ้่านการคดัเลือก 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะ        
หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  
รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับต้ังแต่  
วันประกาศผลการคัดเลือกฯ เป็นต้นไป และให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล     
เชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช)    
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ช้ัน ๔) อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว
จัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้คะนน
เท่ากัน ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ

ปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่า

ผู้ใดมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันใหพิ้จารณาผู้ใดมอีายุมากกว่า 
ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ได้รับการคดัเลือก 
เมื่อประกาศผลการคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้ ก.อบต.จังหวัด

นครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุและแต่งต้ัง โดยผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ใน
ลําดับถัดไป 
   
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(นายสมศักด์ิ  ราโชกาญจน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่

 



 
 

ใบสมคัรเข้ารบัการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้ 
สําหรับตําแหนง่ผู้บริหารขององคก์ารบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 
 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง       
นักบริหารงานการคลัง ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลขุนเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                
  
๒.  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง       ระดับ  
  

                 สังกัด                อําเภอ   จังหวัด   
  
 ๓.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔              บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕                บาท 
 ๔.  เกิดวันที่ เดือน              พ.ศ.             รวมอายุ            ปี              เดือน           วัน 
 ๕.  วันที่บรรจุเข้ารับราชการ          เดือน                            พ.ศ.             รวม          ปี          เดือน         
วัน 
 ๖.  ประวัติการดํารงตําแหน่ง (ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ครั้ง
แรกและให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนสังกัดส่วนราชการอื่นหรือโอนกลับมา
เท่านั้น) 
 

ระดับ ชื่อตําแหน่ง สังกัด วัน/เดือน/ปี 
ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

๗. สถานที่ติดต่อ 
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน   ตําบล   
อําเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์    โทรสาร    มือถือ   

/๘. สถานภาพ... 

ติดภาพถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๑ รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 

เอกสารหมายเลข ๑ 



-๒- 
 

๘. สถานภาพครอบครัว 
   โสด      สมรส      อื่น ๆ 

ชื่อคู่สมรส    สกุล   อาชีพ   
  
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา    บุตร/ธิดา  จํานวน               คน   (ชาย            คน  หญิง             
คน) 

๙. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ไๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
๑๐. ประวัติการศึกษา 

 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ท่ีสําเร็จ 
การศึกษา การได้รับทุน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
๑๑. ดูงาน  (ท่ีสําคัญ) 
 

ดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

 
 
 
 
 

   

 
/๑๒. การปฏิบัติงาน... 

 
 



-๓- 
 

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
 
 
 
 

   

 

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ  
ด้านภาษา           
            
คอมพิวเตอร์           
            
อื่น ๆ  (โปรดระบุ)          

  

๑๔. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 
๑.            
๒.            
๓.            

 

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ รางวัล/ 
เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 
๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้คณะกรรมการฯ 

ทราบ            
             

๑๗. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคญัที่ประสบความสําเร็จ จํานวน  ชุด 
(จัดทําเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก จากใบสมัคร) 

(๑)            
(๒)            
(๓)            

๑๘. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิ ให้ใช้วุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาก่อน) 
ได้แก่      จากสถาบัน      
เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   
 

/๑๙. วุฒิการศึกษา... 
 
 
 
 



-๔- 
 

๑๙. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีมากท่ีสุด) ท่ี
ได้รับได้แก่                                           
จากสถานศึกษา     เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.  

๑๙. เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ๒ ขั้น               ครั้ง  ๑.๕ ขั้น              ครั้ง  ๑ ขั้น               
ครั้ง นับจากเริ่มรับราชการ - ปัจจุบัน 

๒๐. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ ท่ีได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/รางวัล/อันดับ
รางวัล/ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พรอ้มทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 

(๑)            
(๒)            
(๓)            

  (กรณีท่ีมีมากกว่า  ๓  ชิ้น  ให้เลือกมาเพียง  ๓  ชิ้น) 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะ
สมัคร   เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น                    สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ทุกประการ ท้ังนี้ หากตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือ       ใช้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในครั้งนี้ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                        (                    ) 

ตําแหน่ง     
วันที่         เดือน                       พ.ศ.  

 
 

การตรวจสอบของเจ้าหนา้ที ่
 
  (     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติทีจ่ะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  เนื่องจาก    
             
 
 
  (ลงชื่อ)           ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
          (          ) 
  ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
  วันที่           เดือน                             พ.ศ.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหนง่ผู้บริหารสงักดัองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------------- 
ตําแหน่งทีส่มัครคัดเลือก นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าสว่นการคลัง) 
ชื่อ     ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง    ระดับ  
สังกัด อบต.    อําเภอ    จังหวดั   วัน เดือน 
ปี เกิด     อาย ุ  ปี 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 

๑. เงินเดือน (ปัจจุบัน)                                             บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด)                                                                                                         
๓.ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   
   ๓.๑ ในระดับปัจจุบัน วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่                           ถึงวันที่                                     

รวม                        ปี                         เดือน                           วัน 
 

   ๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่                               ถึงวันที่                              ร 
รวม                           ปี                          เดือน                             วัน 

 

๔. อายุราชการ 
   (ปี เดือน วัน) 

วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่                               ถึงวันที่                              ร 
รวม                           ปี                          เดือน                             วัน 

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี 
   (ระบุการลงโทษทางวินัย) 

                                   -ไม่มี-                                               .  

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
   (ย้อนหลัง ๕ ปี) 

๑. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๖  ได้รับการพิจารณา                       ขั้น 
๒. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๗  ได้รับการพิจารณา                       ขั้น 
๓. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๘  ได้รับการพิจารณา                       ขั้น 
๔. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙  ได้รับการพิจารณา                       ขั้น 
๕. เงินเดือน  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๐  ได้รับการพิจารณา                       ขั้น 

 

รวมคะแนน  
หมายเหตุ ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบลซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ  และ
พนักงาประวัติฯ  รับรองความถูกต้อง 
 
 

    (ลงชื่อ)     เจ้าของประวัติและขอรับรองว่าถูกต้อง 
            (                          ) 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
           (                         ) 
    ตําแหน่ง     เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
    วันที่             เดือน                               พ.ศ.  
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนังสอืรับรองของผู้บังคับบญัชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหาร 

 
เขียนที ่      

 
          วันที่           เดือน    พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
 
  ข้าพเจ้า      ตําแหน่ง                                            . 
อําเภอ   จังหวัด    อนุญาตให้                                                     .
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง                                                                             ระดับ                  . 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล                                  อําเภอ             จังหวัด                        .
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 

(ลงชื่อ)      
               (                       ) 

ตําแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  
   

 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
โทร./โทรสาร.     
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
ใบรบัรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

ใบรับรองแพทย์ 
 

สถานที่ตรวจ........................................................... 
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
  ข้าพเจ้า นายแพทย/์แพทยห์ญิง........(๑)..................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.............................................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรอืสถานทีป่ฏิบัติงานประจําอยู่ที.่................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................... 
สถานที่อยู่ (ที่สามารถตดิต่อได)้............................................................................................................................................. 
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย).................................................................................................................... 
แล้วเมื่อวันที.่............................เดือน.....................................................พ.ศ................................   

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ไม่เป็นผู้มีกาย  
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการ
ของการติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงออกของโรค
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกยีจแก่สังคม 
(๔) (ถ้าจําเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกีย่วกับการปฏิบตัิงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้).................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 
  สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์............(๒)................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ........................................................แพทยผู้์ตรวจร่างกาย 
 
หมายเหต ุ (๑)  ต้องเป็นแพทย์ซึง่ได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพยีงใดหรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ  
ใบรับรองแพทยฉ์บับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือน นับแตว่ันที่ตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 
 
 
 

รายละเอียดตําแหน่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 

ชื่อตําแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง ๗ 
 

ตําแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานหลักตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบงาน
บริหารงานคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังใน
ลักษณะผู้ชํานาญการในระดับเดียวกัน ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง  
ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้        
ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ
จัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล           
งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ม่ีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่สังกัดหน่วยการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์การประมาณการรายรับ รายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่าง
ท่ัวถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบ
การรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซ้ือ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย             
การปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน  วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเตมิตามมติ ก.อบต. คร้ังที่  ๙/๒๕๔๖ เมือ่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ เมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวนัที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

 

ผนวก  ก 



 
 

-๒- 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ ข้อ ๑ และ 
                   (๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือหัวหน้า
ฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
การคลัง   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 

                    (๒) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖ หรือ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๖ หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 
๖)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
       ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือหัวหน้าฝ่าย (นัก
บริหารงานการคลัง ๗) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ ข้อ ๑ และ 
                   (๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖ หรือเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๖ หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือที่       
ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 
                   (๒) ดํารงตําแหน่งใน ระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือ การพัสดุ หรือการตรวจสอบ
ภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานการคลัง ๖ จะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงาน
ในหน้าท่ีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

ก.อบต. กําหนดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเตมิตามมติ ก.อบต. คร้ังที่ ๙/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ เมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวนัที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร 

ตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
 

ของ................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่  ๑   วิสัยทัศน์ 
 
วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
ความมุ่งหวังต่อหน่วยงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.. 
..............................................................................................................................................................................................................
.. 
 

 
 

ผนวก  ข 



 
-๒- 

 
ตอนที่  ๒   สรุปผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เสนอรับการประเมิน 
 
ผลงานชิ้นที่  ๑ 
ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................................................................................................. 
ช่วงเวลาที่ดําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)............................................................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบติังาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
ผลงานชิ้นที่  ๒ 
ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................................................................................................. 
ช่วงเวลาที่ดําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)............................................................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบติังาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
 
จํานวนผู้เข้าร่วมดําเนินการ..............................คน  สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ............................. 
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ตอนที่  ๓   การรับรองผลงาน 
 
๑. คํารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
   ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหน่ง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
๒. คํารับรองของผู้ร่วมดําเนินการ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
   ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเปน็ผลปฏิบัติงานรว่มกันจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผู้ร่วมดําเนินการ 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหน่ง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
๓. คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 
    ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................. 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผู้บังคับบัญชา 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตําแหน่ง................................................. 
                                                       วันที่....................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
วิธีการและหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือก 

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

  การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัครโดยพิจารณาว่า      
ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่ง
หน้าท่ีเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งหน้าท่ีเข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ อัน
เกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๑. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ จํานวน     
๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 

๑.๑ วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๔๐ คะแนน 
                    ความรอบรู้งานในหน้าท่ี พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีท่ีจะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
               (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
                               ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับ
การคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้   

-  ข้อมูลส่วนบุคคล        
-  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาํแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
-  แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
-  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก 

                           (ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๒๐ คะแนน 
                                  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแล้ว และเกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ            
ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จ
ได้ผล   ดีย่ิง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

๑.๒ ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก 
                           (ก) ความรู้ในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน 
   พิจารณาจากหลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการ   
บริหารต่างๆ    

                  (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน   
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ ความเป็นผู้นําปฏิภาณไหว

พริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ค 
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               (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน     
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 

                       ๑.๓ คลิกภาพและภาวะผู้นํา ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารจํานวน ๕ คะแนน 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่ง

ประโยชน์ของส่วนรวม มีความซ่ือสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มี
ความโปร่งใส 

(ข) ความอุตสาหะ จํานวน ๕ คะแนน   
พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส่หน้าท่ีการงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศ

เวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
              (ค) มนุษย์สัมพันธ์ จํานวน ๕ คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและ
หรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มา
ติดต่อ 

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน ๕ คะแนน   
พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับ

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
               (จ) ความมั่นคงในอารมณ์ จํานวน ๕ คะแนน   

พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
               (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน ๕ คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็น
ท่ียอมรับได้ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                       (๑)  การได้รับเงินเดือน      จํานวน ๒๐   คะแนน 
                       (๒)  วุฒิการศึกษา      จํานวน ๑๕   คะแนน 
          (๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง     จํานวน ๒๐   คะแนน  
                      (๔)  อายุราชการ       จํานวน ๑๕   คะแนน 
                      (๕)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)     จํานวน ๑๕   คะแนน 
                      (๖)  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)  จํานวน ๑๕   คะแนน    
 
 
 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตามเอกสารท้ายประกาศ 
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ประวัติการรับราชการ 
 
๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
   ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก.การปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐) 
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๒. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
  
    วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
 
                         ปริญญาเอก 
                         ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                         ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                         ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูหรือเทียบเท่า 
                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

 
๑๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 

 
 
    ∗   วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาท่ี ก.อบต. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง  

 
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง      รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 

๑) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม  ๑๐   คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
 
                                 ๑๐  ปีขึ้นไป 
                                   ๙  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี 
                                   ๘  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี 
                                   ๗  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี 
                                   ๖  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี 
                                   ๕  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี 
                                   ๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี 
                                   ๓  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี 
                                   ๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี 
 

 
๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 
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๒) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับ
ตําแหน่ง เช่น ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล / หัวหน้าส่วนต่างๆ มานานเท่าใด เป็นต้น) คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
 
                                 ๑๕  ปีขึ้นไป 
                                 ๑๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี 
                                 ๑๓  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี 
                                 ๑๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓  ปี 
                                 ๑๑  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี 
                                 ๑๐  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๑  ปี 
                                   ๙  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี 
                                   ๘  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี 
                                   ๗  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี 
                                   ๖  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี 
                                   ๕  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี 
                                   ๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี 
                                   ๓  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี 
                                   ๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี 
                                   ๑  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี 
 

 
๙.๕๐ 
๙.๒๕ 
๙.๐๐ 
๘.๗๕ 
๘.๕๐ 
๘.๒๕ 
๘.๐๐ 
๗.๗๕ 
๗.๕๐ 
๗.๒๕ 
๗.๐๐ 
๖.๗๕ 
๖.๕๐ 
๖.๒๕ 
๖.๐๐ 

 
หมายเหตุ  : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
๔. อายุราชการ      คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
                                  
                                 ๓๔  ปีขึ้นไป 
                                 ๓๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๔  ปี 
                                 ๓๐  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๒  ปี 
                                 ๒๘  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ปี 
                                 ๒๖  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๘  ปี 
                                 ๒๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๖  ปี 
                                 ๒๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๔  ปี 
                                 ๒๐  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๒  ปี 
                                 ๑๘  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ปี 
                                 ๑๖  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๘  ปี 
                                 ๑๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๖  ปี 
                                 ๑๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี 
                                 ๑๐  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี 
                                   ๘  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี 
                                   ๖  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี 
                                   ๔  ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี 
 

 
๑๔.๗๕ 
๑๔.๕๐ 
๑๔.๒๕ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๗๕ 
๑๓.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๒๕ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๗๕ 
๑๑.๕๐ 
๑๑.๒๕ 
๑๑.๐๐ 

 
หมายเหตุ   :  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

  
๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี       คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
                  
          ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
          ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๑ ครั้ง 
          ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๒ ครั้ง 
          ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง 
          ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง 
          ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง 
          ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 
          ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าว   
          ตักเตือน) 
 

 
๑๕.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 
๗.๐๐ 

 
๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  ๕  ปี    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 
                             ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี 
           รวม 
   (จํานวนขั้น/ปี) 

      คะแนนท่ีได้ 

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๑๓.๕๐ 
๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๑๓.๐๐ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๑ 
- 

๘.๕ 
๘.๕ 

๑๒.๕๐ 

๓ 
๒ 
๑ 

- 
๒ 
๔ 

๒ 
๑ 
- 

๘ 
๘ 
๘ 

๑๒.๐๐ 

๒ 
๑ 
- 

๑ 
๓ 
๕ 

๒ 
๑ 
- 

๗.๕ 
๗.๕ 
๗.๕ 

๑๑.๕๐ 

๒ 
๑ 
- 

- 
๒ 
๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

๗ 
๗ 
๗ 

๑๑.๐๐ 

๑ 
- 

๑ 
๓ 

๓ 
๒ 

๖.๕ 
๖.๕ 

๑๐.๕๐ 

๑ 
- 

- 
๒ 

๔ 
๓ 

๖ 
๖ 

๑๐.๐๐ 

- ๑ ๔ ๕.๕ ๙.๕๐ 
- - ๕ ๕ ๙.๐๐ 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ในระดับทีสู่งขึน้ 
สําหรบัตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบรหิารส่วนตําบลเชยีรใหญ ่

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ดําเนนิการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สงูขึน้ 
สําหรบัตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลงั)    

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชยีรใหญ ่
--------------------------------------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ   
ได้ประชุมเมื่อวัน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล      
เพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรับสมัครระหว่างวันที่     
๓๐ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจําดําเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การ
ดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่รบัสมัครและสนับสนนุการดาํเนนิการคัดเลือก ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสรวิชญ์  นาคแป้น หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ  เป็นหัวหน้า 
  ๑.๒ นางวัชรีย์  พรหมดํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ เป็นผู้ช่วย 
  ๑.๓ นายสมพล  ไชยแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ ๕  เป็นผู้ช่วย 
  ๑.๔ นายสุทธิพงศ์  สงสุข  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ๑  เป็นผู้ช่วย 

มีหน้าที ่   
(๑) รับสมัครพร้อมตรวจสอบเอกสารรับสมคัร 

   (๒) ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง แนะนํา และทําความเข้าใจแก่ผู้สมัครในเรื่องเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตามที่เห็นควร 
   (๓) รวบรวมใบสมัครและจัดพิมพ์รายชื่อของผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร 
   (๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณา 
   (๕) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาและประธานฯ ได้ลงนามในประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ส่งประกาศไปยังจังหวัดที่มีผู้สมัครฯ ทราบ 
   (๖) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เกี่ยวกับการคัดเลือก 
   (๗) การบริการอํานวยความสะดวกทั่วไปในการดําเนินการคัดเลือก 
   (๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบผลคะแนน
ประวัติรับราชการ 
  ๒.๑ นางรัญญา  หวานแก้ว นิติกร ๖ว    เป็นหัวหน้า 
  ๒.๒ นางสาวนิตยา  มุสิเกตุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ เป็นผู้ช่วย 
  ๒.๓ นายชนัต  เพ็ชรคงทอง นายช่างโยธา ๔    เป็นผู้ช่วย 
  ๒.๔ นางสุมลทิพย์  ทองเทพ บุคลากร ๓    เป็นผู้ช่วย 



 
-๒- 

 
มีหน้าที ่

  ตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบคะแนนประวัติรับราชการของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  
ให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ 

๓. เจ้าหน้าที่กรอกคะแนน รวมคะแนน ตรวจทานคะแนน และดําเนินการประกาศผลการ
คัดเลือก 

๓.๑ นายนิสสยั  สุขขาว  หัวหน้าส่วนโยธา    เป็นหัวหน้า 
๓.๑ นางเกษร  แสนกล  นักวิชาการศึกษา ๕   เป็นผู้ช่วย 

  ๓.๒ นางอรอุมา  ทองนุ่น  นักวิชาการพัสดุ ๕   เป็นผู้ช่วย 
  ๓.๔ นางมาลิน  รักประทมุ เจ้าพนักงานธุรการ ๓   เป็นผู้ช่วย 
  มีหน้าที ่
   (๑) กรอกคะแนน รวมคะแนน และทานคะแนนหลังการคัดเลือกแล้วเสร็จว่าถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม่ หลังจากตรวจคะแนนถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการคัดเลือกลงนามรับรองความถูกต้อง 
   (๒) จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม  
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศผลการคัดเลือก
และแจ้งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบล และ ก.อบต.จังหวัด ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ผู้ ที่ ไ ด้รับการแต่ง ต้ังปฏิ บั ติหน้าที่ ตาม ท่ี ไ ด้รับมอบหมายเป็นไปด้วย            
ความเรียบร้อย โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กํากับ ดูแล ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ่ 
   
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 

(นายสมศักด์ิ  ราโชกาญจน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่

 


