
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
******************** 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔(๔), ๑๐๒ , ๑๐๓(๓), ๑๐๗  และข้อ ๑๕๓  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าผุด  ที่ ๒๕ /๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าผุด  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘  
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน   ดังนี้ 
 
    ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล)   
ระดับ ๘  เลขที่ต าแหน่ง ๐๐–๐๑๐๑- ๐๐๑ 

     ๒.  รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล)  ระดับ ๘  ในวันสมัคร 
(๘  กุมภาพันธ์-๑  มีนาคม  ๒๕๕๖)  รายละเอียดดังนี้ 

             ๑.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘    

 
-/…-มีคุณสมบัติเฉพาะ... 

 



 
-๒- 

 
 - มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน อบต.๖ ข้อ ๑ และ 

 (๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘   หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 
                   (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๗ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ )  หรือที่ ก .อบต . 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต . หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ก าหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี  ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอ่ืนที่           
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 (๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า  ขั้น ๑๙,๘๖๐   บาท 

            ๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
              ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
            ๒.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
            ๓.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
            ๔ . มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
            ๕ . มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
            ๖ . มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
            ๗ . มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
            ๘ . มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
            ๙ . มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
            ๑๐.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

    ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
     ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 ๕. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
             ให้ผู้มีสทิธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืกส่งใบสมัครดว้ยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน 

ได้ที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่       
๘  กุมภาพันธ์-๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕ ๒๕-๙๐๔๕  ในวันเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่ง
ที่สมัคร  

-/…๖. เอกสารและหลักฐาน... 



 
-๓- 

 

  ๖. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก  
  ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้  
       ๖.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด (แนบท้ายประกาศเอกสาร

หมายเลข ๑) 
       ๖.๒ ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบลที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด  
       ๖.๓ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สมัครสอบ  
       ๖.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า 

ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
       ๖.๕ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ  (แนบท้าย

ประกาศเอกสารหมายเลข ๒)  
        ๖.๖ แบบแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงาน

ที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  ๒  ผลงาน  จ านวน  ๗  ชุด  (ผนวก ข.) 
       ๖.๗ หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบ

ประสบการณ์การบริหาร (กรณีท่ีน าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะใน
การด ารงต าแหน่งบริหาร) จ านวน ๑ ชุด 

        ๖.๘ หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  (แนบท้ายประกาศ
เอกสารหมายเลข ๓)   

        ๖.๙ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข ๔)  

        ๖.๑๐ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
       ๖.๑๑ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

  ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือก  รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีประกาศดังกล่าว  

 ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
        ผูส้มัครจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลอืกพนกังานส่วน

ต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางใบไม้  ต าแหน่งละ ๔๐๐  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวันสมัคร 

  ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
     คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะประกาศรายชื่อผู้และเลขหมายประจ าตัว
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ         
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

-/…ในกรณีผู้สมัคร... 



 
-๔- 

 
    ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือว่า
คะแนนคุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือทักท้วงหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสาร
หลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด  ภายในวันที่ ๖  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่าผู้สมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่อย่างใด  

     ๙. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
          คณะกรรมการคัดเลอืกพนกังานส่วนต าบลเพ่ือแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ี
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  จะด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ในวันเสาร์  ที่  ๙  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น ๓  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง    

    ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  จะด าเนินการประเมินโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ โดยการประเมินการจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณา 
ดังนี้  

      ๑๐.๑ การสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
   (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน (๔๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต    
   (๒) ความสามารถในการบริหาร  ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจากความรู้ในการ
บริหาร ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
   (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก ความประพฤติ
และค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร ความอุตสาหะ มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อ
ความหมาย ความม่ันคงในอารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบ   
         ๑๐.๒ คะแนนคุณสมบัติ (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
   (๑) เงินเดือน     (๒๐ คะแนน)  
   (๒) วุฒิการศึกษา     (๑๕ คะแนน) 
   (๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   (๒๐ คะแนน)  
   (๔) อายุราชการ     (๑๕ คะแนน)  
   (๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)   (๑๕ คะแนน)  
   (๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)   (๑๕ คะแนน)  
  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป
คะแนนคุณสมบัติ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศนี้  
(ผนวก ค.)  

 

-/…๑๑. การแต่งกาย... 



 

-๕- 

  ๑๑.  การแต่งกาย 
                      ผูมี้สทิธิเข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งแตง่กายเครือ่งแบบสกีากีคอพับ ในวัน
สัมภาษณ์และให้น าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

  ๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน

สมรรถนะ  หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืนๆ และคุณสมบัติ
ของผู้สมัครคัดเลือก รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก และให้ใช้ได้ส าหรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าผุดเท่านั้น  

  ๑๓. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
   คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใน
วันที่  ๑๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและ
คะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด หากปรากฏว่าคะแนน
รวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังนี้  

 (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน  
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจาก

เงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาว่าผู้ใดมี

อายุมากกว่า  

๑๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๑๔.๑ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน

ต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดตรัง  ให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง  โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป 

 
 



 
-๖- 

 
               ๑๔.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่างและ
ภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปของต าแหน่งตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี    เชิดพงษ์ สิงห์แก้ว 
(เชิดพงษ์  สิงห์แก้ว) 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
 

 
  



(ผนวก ก.) 
 

 
ชื่อต าแหน่ง         นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ  ๘ 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจ านวน
มากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                  ในฐานะปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  ท าหนา้ท่ีพิจารณาท าความเหน็  สรปุรายงาน
เสนอแนะและด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่นการอนุญาต  การ
อนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต . การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพ  และหน้าที่อ่ืนตาม พ .ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและ
บ ารุงทางบกและทางน้ า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ าสะอาด   หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน  บ ารุง
และส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มี
และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและ
บ ารุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล  จัดให้มี
การสาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ     
สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  
กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
การเลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้น
เงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนต าบลประจ าปี  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลตามท่ี  ก .อบต.จังหวัด 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็นกรรมการควบคุม
รักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอน
เงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  เป็น 
 



 
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่า
และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
ประจ าปี  เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร  
เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน  เป็นกรรมการอ านวยการศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็น
กรรมการจัดงานประจ าปี  อันเป็นประเพณีท้องถิ่น  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและ
ให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย
และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ  ๘  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน อบต.๖ ข้อ ๑ และ 
 (๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘   หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒  ปี  โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 
 (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๗  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ )  หรือที่ ก .อบต . 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต . หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ก าหนดเวลา ๔ ปี  ให้ลดเป็น ๓ ปี  ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง      รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
            ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

           ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 



 
 
           ๙. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          ๑๐. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                    ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
                    ๑๒. มีความรู้ความเข้าในในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                    ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



(ผนวก ข.) 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘  

******************* 
๑. องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
 ผู้สมัครฯ จะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง  โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบการ
เขียน ดังนี้ 

๑.๑ องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
(๑.๑.๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารเพื่อแสดง

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘  โดยน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
๑. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน 
๓. ประวัติส่วนตัว 
๔. ประวัติการศึกษา 
๕. ประวัติการรับราชการ 
๖. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง ๕ ปี 
๗. การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
๘. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
๙. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 
๑๐. การดูงาน (ที่ส าคัญ) 
๑๑. การปฏิบัติงานพิเศษ 
๑๒. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
๑๓. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับ  เครื่องราชฯ ด้วย) 
๑๔. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
๑๕. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 

๒) ตอนที่ ๒ วิสัยทัศน์  ประกอบด้วย 
๑. บทน า 
๒. วิสัยทัศน์ 
๓. ความคาดหวัง 
๔. เป้าหมาย 
๕. แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
๖. แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
๗. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
๘. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๓) เอกสารอ้างอิง 
๔) แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
๕) ภาคผนวก เอกสารประกอบผลงานชิ้นที่ ๑ และผลงานชิ้นที่ ๒ 
 



 
๑.๒ รูปแบบการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี้ 
(๑.๒.๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
(๑.๒.๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๑.๒.๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ 

ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน 
          (๑.๒.๔) มีความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้

เรียบร้อย จ านวน ๘  ชุด ตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดตัวอย่างพร้อมค าอธิบายประกอบตามแนบท้าย
ผนวก ข.) 

๒. วิธีการประเมินข้อเสนอ 
 (๒.๑) การประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จะด าเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ 
 (๒.๒) การประเมินข้อเสนอ จะแบ่งการประเมินเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก (๑๙-๒๐ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ท่ีพรั่งพร้อม และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร  
ด้านวิชาการ  และประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 
  - ระดับดี (๑๗-๑๘ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร และ
ประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมและในระดับปานกลาง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  - ระดับพอใช้ (๑๕-๑๖ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้าน
บริหาร ด้านวิชาการและประสบการณ์ในระดับปานกลาง รวมทั้งมีความเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติต่ า 
  (๒.๓) การประเมินผลข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้ประเมินจะให้คะแนนตามพิสัย หรือช่วง
คะแนนที่ก าหนดเพื่อมิให้เกิดอคติในการประเมิน 

(๒.๔) ผลการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตาม
ประกาศฯ นี้ 

 
  



 
แนบท้ายผนวก ข. 

ตัวอย่างและค าอธิบายประกอบ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

******************** 
 
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เพ่ือการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  เพ่ือให้มีแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนข้อเสนอที่เหมือนกัน จึงได้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอตาม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

 ๑.  เนื้อหา 
   การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ขอให้ผู้เขียน เขียนข้อเสนอจากความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา  โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีต  ตลอดจนการอ้างอิง
ทฤษฎี แนวคิดหลักฐานทางวิชาการต่างๆ ได้  ข้อเสนอท่ีเขียนต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ รวมทั้ง
สามารถน ามาตรวจติดตามประเมินผลได้ 

 ๒. รูปแบบการน าเสนอ 
  (๑) ปกหน้า  
  (๒) ค าน า 
  (๓) สารบัญ  
  (๔) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  
  (๕) เอกสารอ้างอิง  
  (๖) แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
  (๗) ภาคผนวก (เอกสารประกอบผลงาน) 

 ๓. การอ้างอิง 
  ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ อาจมีการอ้างอิงบทความ หรือหนังสือทางวิชาการ
ได้ ทั้งนี้ เพื่อความแม่นย า (accuracy) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

 ๔.  ขนาด 
  ใช้กระดาษ A๔ โดยจัดพิมพ์และจัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน ๘ ชุด 
 

 
 
 

  



 
 (ตัวอย่าง) 

 
สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
หัวข้อที่น าเสนอ 
 ๑. ……………………………………………………………………………………… 
 ๒. ……………………………………………………………………………………… 
 ๓. ……………………………………………………………………………………… 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 
 

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

 
  



 
 

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล)ระดับ ๘    

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
 

 
๑. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน  ……………………………………….. 
 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน  ................................................... 
   ประเภทต าแหน่ง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ   ทั่วไป 
    ด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบันเมื่อ ……………………………………………………………. 
    ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบันเมื่อ ……………………………………………………………… 
    เงินเดือนปัจจุบัน............................บาท    เงินประจ าต าแหน่ง........................  บาท  
    งาน  -   กอง/ฝ่าย  - 
    องค์การบริหารส่วนต าบล..................................อ าเภอ.........................................จังหวัด.......... 
 
๓. ประวัติส่วนตัว  เกิดวันที…่……..….เดือน.....................................พ.ศ. ……………………. 
                        วันเกษียณอายุราชการ วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.............................. 
 
๔. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล) 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 

    

    

    

๕.  ประวัติการรับราชการการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ …………………………………ต าแหน่ง..........................ระดับ....................  

 

๖. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง ๕ ปี) 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน จ านวน (ครั้ง) เมื่อวัน เดือนปี 

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ๒  ขั้น   

เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕  ขั้น   

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ๑  ขั้น   

รวมทั้งหมด  - 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 



 
๗. การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ประเภท 
ต าแหน่ง 

ช่วงเวลา 
ที่ด ารงต าแหน่ง 

รวมเวลา 
ด ารงต าแหน่ง 

    
    

     หมายเหตุ  ประเภทต าแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 
๘. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………………จ านวน………………ครั้ง 
     (     )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
     (     ) เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน จ านวน …………………ครั้ง 
     (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย  
 
๙. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 

การฝึกอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     

 
๑๐. การดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
 
๑๑. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลส าเร็จ 

    
    
 
๑๒. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  
      ภาษาอังกฤษ     ................................................................................................................ 
      คอมพิวเตอร์ ……………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
๑๓. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับเครื่องราชฯ ด้วย) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ 

และเหรียญเชิญชูเกียรติที่ได้รับ 
วันที่ได้รับ เอกสารอ้างอิง 

   
   

 
๑๔.ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันเดือนปี รางวัล/เกียรติยศ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน สถานที/่ 
ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

 
๑๕. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 
 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
                                                   (ลงชื่อ)      ผู้ขอรับการคัดเลือก  
                                                           (.............................................) 
                                                           วันที่………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
๑.  บทน า 

  
 
๒.  วิสัยทัศน์        

ข้าพเจ้าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในต าแหน่ง.............................................. คือ 
 

  “ ……………………………………………………………………………” 
 
 
๓.  ความคาดหวัง           
 
 
๔.  เป้าหมาย 
 
 
๕.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
  
 
๖. แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 
 
๗.  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
๘.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

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

ตอนที ่๒     วสัิยทศัน์ 



 
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
ให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล )ระดับ ๘ 

----------------------------------- 
ชื่อเจ้าของผลงาน   .............................................. ต าแหน่ง...................................... ระดับ  ๗ 

ชื่อผลงาน 
เมื่อด ารงต าแหน่ง 

(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถ 
ที่แสดงถึงศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน/ 
การได้รับการยอมรับ 

๑. ชื่อผลงานชิ้นที่ ๑ 
๒. เนื้อหาของงาน  
ที่ปฏิบัติ 
๓. กิจกรรมที่ท า 

๔. ผลผลิต 

๕. ผลลัพธ์ที่ได้ 
 
 

   

 
ลงชื่อ……………………..………..………….ผู้เสนอผลงาน 

           ( ………………………………….………) 
     ต าแหน่ง ………………………………………. 
     วันที่………………..…………………………… 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..……..…………. 
           ( ………………………………………………) 
     ต าแหน่ง ……………………………………. 
     วันที่………………………………………… 

 
 
 
 
 

  



 
ภาคผนวก  

-เอกสารประกอบผลงานชิ้นที่ ๑ (แยกหน้า) 
-เอกสารประกอบผลงานชิ้นที่ ๒ (แยกหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
ผนวก ค. 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก 
******************* 

   การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของ
ผู้สมัคร  โดยจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ 
และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ 
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าและน าเสนอ
วิสัยทัศน์ในการเข้ารับต าแน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จ อันเกิด
จากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว จ านวน ๒  ชิ้น 

         ๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
              ๑.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                     (๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  ๔๐  คะแนน 
                     ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  จ านวน  ๒๐
คะแนน 
                                     ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ  ดังนี้   

 ข้อมูลส่วนบุคคล        
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

                          (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต    จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                              ผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกจะตอ้งจัดท าเอกสารแสดงผลงานทีป่ระสบความส าเรจ็แล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วน
ราชการอ่ืนได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ  หรือการคิดค้น
แนวทางบริหารงานใหม่ๆ  และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
                    (๒) ความสามารถในการบริหาร  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก   

       (ก) ความรู้ในการบริหาร  จ านวน  ๑๐  คะแนน  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่  การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ 

       (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการ
ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

       (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จ านวน  ๑๐  คะแนน   พิจารณาจากการ
ยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอื่น 

 



 
 
      (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   ๓๐   คะแนน   โดยพิจารณาจาก 
           (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน  ๕ 

คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น     
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กล้าคิด 
กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 

           (ข) ความอุตสาหะ  จ านวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และเอาใจ
ใส่  หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
                     (ค) มนุษย์สัมพันธ์  จ านวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ  แก้และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ      

           (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน ๕ คะแนน   พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

           (จ)  ความม่ันคงในอารมณ์  จ านวน ๕ คะแนน   พิจารณาจากความหนักแน่นของ
สภาวะอารมณ์ 

           (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
              ๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้แก่ 
                     (๑)  การได้รับเงินเดือน    จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๒)  วุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑๕  คะแนน  
         (๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๔)  อายุราชการ     จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๕)  การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง  ๕  ปี)   จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๖)  ความดีความชอบ  (ย้อนหลัง  ๕  ปี)    จ านวน  ๑๕  คะแนน 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตามเอกสารท้ายผนวก ค. 
  



 
เอกสารแนบท้ายผนวก ค. 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
*********************** 
ประวัติการรับราชการ 

 
1) เงินเดือน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2554) 

ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
35,220 
34,680 
34,110 
33,560 
33,000 
32,450 
31,880 
31,340 
30,790 
30,220 
29,680 
29,110 
28,560 
28,030 
27,480 
26,980 
26,460 
25,970 
25,470 
24,970 
24,490 
24,010 
23,550 
23,080 
22,620 
22,170 
21,710 
21,240 
20,790 
20,320 
19,860 

28,880 
28,430 
27,960 
27,490 
27,030 
26,580 
26,120 
25,660 
25,190 
24,730 
24,270 
23,820 
23,370 
22,920 
22,490 
22,040 
21,620 
21,190 
20,780 
20,360 
19,970 
19,580 
19,200 
18,810 
18,440 
18,080 
17,690 
17,310 
16,920 
16,570 
16,190 

20.00 
19.80 
19.60 
19.40 
19.20 
19.00 
18.80 
18.60 
18.40 
18.20 
18.00 
17.80 
17.60 
17.40 
17.20 
17.00 
16.80 
16.60 
16.40 
16.20 
16.00 
15.80 
15.60 
15.40 
15.20 
15.00 
14.80 
14.60 
14.40 
14.20 
14.00 



19,410 
18,950 
18,470 
18,010 
17,560 
17,100 
16,640 
16,190 

15,800 
15,430 
15,050 
14,660 
14,300 
13,910 
13,530 
13,160 

13.80 
13.60 
13.40 
13.20 
13.00 
12.80 
12.60 
12.40 

 
2) วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
     วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
                                ปรญิญาเอก 
                                ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า 
                                ประกาศนยีบตัรชั้นสูงหรอืเทียบเท่า 
                                ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรอืเทียบเท่า 
                                ประกาศนยีบตัรวชิาชีพเทคนคิหรอืเทียบเท่า 

15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 

 
 วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่าการศึกษาท่ี ก.อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
    ต าแหน่ง 
 
3) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  รวมคะแนน 20 คะแนน 
    1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
                                 10 ปีขึ้นไป 
                                 9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
                                 8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี  
                                 7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 
                                 6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 
                                 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 
                                 4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 
                                 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 
                                 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 

9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 

 
 
 
 
 



 
2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้อง
พิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล/หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้าส่วนต่างๆ มานานเท่าใด เป็นต้น) คะแนน
เต็ม 10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
                                15 ปีขึ้นไป 
                                14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 
                                13 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี  
                                12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี 
                                11 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี 
                                10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี 
                                9 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
                                8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 
                                7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 
                                6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 
                                5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 
                                4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 
                                3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 
                                2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี  
                                1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี 

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 : การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
  



 
4) อายุราชการ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
                                34 ปีขึ้นไป 
                                32 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 34 ปี 
                                30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 32 ปี  
                                28 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี 
                                26 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 28 ปี 
                                24 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 26 ปี 
                                22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 ปี 
                                20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 ปี 
                                18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี 
                                16 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี 
                                14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 16 ปี 
                                12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี 
                                10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี 
                                8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
                                6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี 
                                4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 

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 : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
 
 

5) การรักษาวินับย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 2 ครั้ง 
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง 
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน)  

15.00 
14.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
7.00 

 
 
 
 
 
 



 
6) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
จ านวนขั้น/ปี 

คะแนนที่ได้ 

2 ขั้น/ครั้ง/ปี 1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี 1 ขั้น/ครั้ง/ปี 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด   
  ๑.  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘   
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   

จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา   ดังนี้  
๑. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. 
๒.ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................................ระดับ.......................   
 สังกัด.............................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................................... 
๓. อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔.................บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕.............บาท 
๔. เกิดวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ................รวมอายุ..............ปี............เดือน..........วัน 
๕. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ............รวม.......ปี.......เดือน......วัน 
๖. ประวัติการด ารงต าแหน่ง  (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่

เริ่มต้นจากระดับ ๓ ครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน 
หรือโอนสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

ระดับ ชื่อต าแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
๗. สถานที่ติดต่อ 

              ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก 
 บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ต าบล.................................             

              อ าเภอ.......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................      
              โทรศัพท์................................โทรสาร..................................มือถือ............................................... 

ติดภาพถ่ายขนาด 1 
นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่าย

ไว้ไม่เกิน 6 เดือน 



 
๘. สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส  อื่นๆ 
   ชื่อคู่สมรส......................................สกุล.....................................อาชีพ........................................        
   ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา 
     ไม่มีบุตร/ธิดา บุตร/ธิดา จ านวน...........คน (ชาย.........คน หญิง............คน) 
 
๙. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖   เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
๑๐. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ 

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ว/ป/ด ที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

      
      
      
      
      
 
 ๑๑. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ)  

การฝึกอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 
๑๒. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    

  
 
 



 
 ๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลส าเร็จ 

    

๑๔. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
  ด้านภาษา  
        ..............................................................................................................................  
        ...............................................................................................................................  
  คอมพิวเตอร์  
      .................................................................................................................................  
      .................................................................................................................................  
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................  
 ๑๕. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆที่ได้รับการยกย่อง  
  ๑. .......................................................................................................................................  
  ๒. …………………………............................................……………………………………………………. 
  ๓. …………………............................................……………………………………………………………. 
  
 
๑๖. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ 
รางวัล/ 

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง 
ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 
 

   

 
๑๗. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวของกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้  

      คณะกรรมการฯ ทราบ 
        .....................................................................................................................................  
        .....................................................................................................................................  

๑๘. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ จ านวน..............ชุด 
      (จัดท าเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก จากใบสมัคร) 

        
(๑)........................................................................................................................ 

   (๒)................................................................................................................................  
    (๓)................................................................................................................................  



 

๑๙. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิที่ส าเร็จ 
       การศึกษา ก่อน) ที่ได้รับ ได้แก่.......................................จากสถานศึกษา................................เมื่อวันที่
.............เดือน.........................พ.ศ. ......................... 

๒๐. วุฒิการศึกษาสูงสุด(หากมีมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานใน 
       หนา้ท่ีมากทีสุ่ด)ที่ได้รับได้แก่....................................................................จากสถานศึกษา 
       .......................................เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. ................... 

๒๑. เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๒ ขั้น.......ครั้ง     ๑.๕ ขั้น.....ครั้ง นับจากเริ่ม 
      รับราชการ-ปัจจุบัน        

๒๒. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ  ที่ได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/ 
      รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐาน 
      มาด้วย                                                 

 (๑)........................................................................................................................ 
   (๒)................................................................................................................................  
   (๓)................................................................................................................................  

 
 (กรณีท่ีมีมากกว่า  ๓ ชิ้น   ให้เลือกมาเพียง  ๓   ชิ้น) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘  ลงวันที่  ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๖  ทุกประการ ทั้งนี้  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงหรือ   ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้ 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

                           (.........................................................) 
                 ต าแหนง่.................................................................. 

 วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

  (   ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (   ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก  
         ...................................................................................................................................  
                (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
              (......................................................)  
                 ต าแหนง่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกฯ  
                       วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 



เอกสารหมายเลข ๓ 

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล)ระดับ ๘ 
.................................................................. 

ชื่อผู้สมัคร..............................................................................................อายุ.................ปี....................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......................................................................................................ระดับ................ 
สังกัด อบต. ...................................................อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................. 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนนที่ได ้
๑. เงินเดือน (ปัจจุบัน)  (๒๐ คะแนน) อัตราเงินเดือนขั้น.....................................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง) (๑๕คะแนน) 

วุฒิการศึกษา....................................................................  
......................................................................................... 

 

๓.ระยะเวลา 
    ๓.๑ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
ระดับปัจจุบัน (๑๐คะแนน) 
 
   ๓.๒ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
ทางการบริหาร (๑๐ คะแนน) 

 
วันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่.....................................ถึง 
วันที่......................................................รวม..............ปี
...................เดือน....................วัน  
วันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป.ี..................เดือน....................วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ) (๑๕  คะแนน) 
 

วันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่.............................................ถึง 
วันที่...........................................รวม..............ปี...................เดือน
....................วัน 

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี (๑๕ คะแนน) 
 

๕.๑ ภาคทัณฑ์...........................คร้ัง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน.......................คร้ัง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน..................คร้ัง 

 
. 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ย้อนหลัง ๕ ปี)  (๑๕ คะแนน) 

๖.๑เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับการพิจารณา.........ขั้น 
๖.๒เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้รับการพิจารณา.........ขั้น 
๖.๓เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้รับการพิจารณา.......ขั้น 
๖.๔เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับการพิจารณา.........ขั้น 
๖.๕เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้รับการพิจารณา........ขั้น 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเนาประวัติพนักงานส่วนต าบล  
               ซึ่งตนเองไดต้รวจสอบ และพนกังานประวัตฯิ รบัรองความถูกตอ้ง 
                      ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

                (ลงชื่อ).................................................เจ้าของประวัติและขอรับรองว่าถูกต้อง
                   (........................................................) 
 

                 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  
               (........................................................)  
                  ต าแหนง่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกฯ  
                        วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ...................  



 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ 

 
เขียน........................................................ 

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

    ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง...................................................
อ าเภอ.................................จังหวัด.......................................อนุญาตให้........................................................
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................................ระดับ.....................
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล...............................................อ าเภอ....................................................
จังหวัด..........................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าผุด  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ระดับ ๘  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   ลงวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  
 

 
  (ลงชื่อ)......................................................... 

               (.......................................................)  
 ต าแหน่ง................................................................... 

 
 

 
  



 
เอกสารหมายเลข 4 

 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ 
 

เขียน........................................................ 

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
        ส าหรบัต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลน้ าผดุ 

  ตามท่ี.............................................................ต าแหน่ง.......................................................  
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง  นั้น 

    ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง...................................................
อ าเภอ................................จังหวัด.......................................ขอรับรองว่า........................................................
เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................................ระดับ.........................
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล...............................................อ าเภอ....................................................
จังหวัด..............................................ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  
มีความประพฤติดี  และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งข้างต้นมาเป็นระยะเวลา.............ปี...........เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

  (ลงชื่อ)......................................................... 
               (.......................................................)  

  ต าแหน่ง.................................................................. 
 

 


