
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง  รบัสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรบั 
                   ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบรหิารงานองค์การบริหารสว่นตําบล) ระดับ 8 
                   องค์การบรหิารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี

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

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล         
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 54 (4), 102, 103 (3), 107  และข้อ 153 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 28)  พ.ศ.
2555  ประกอบกับคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ท่ี 398/2555  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  
2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน   ดังนี ้
 

    1. ตําแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)   
ระดับ 8  เลขท่ีตําแหนง่ 00–0101- 001 

     2. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

และความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 

     3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  ในวัน
สมัคร (8  - 28  พฤศจิกายน  2555)  รายละเอียดดังนี้ 
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1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะปลัด อบต. 8  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1 และ 
 (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัด อบต. 8 (นักบริหารงาน อบต.8)  
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน 
อบต. 7  หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 7)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้อง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 
4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี  สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง       
รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได ้
 

       (3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า  ข้ัน 19,860.- บาท 

            4. ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ   
                1. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและ

สังคม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
            2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
            3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
            4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
            5. มีความรูค้วามเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการท่ีสังกัด 
            6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
            7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
            8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
            9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
            10. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

    11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
     12.. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 13. มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 5. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
             ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน 

ได้ท่ี  งานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันท่ี 8 - 28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-7728-4892 ต่อ 101  ในวัน 
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เวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งท่ีสมัคร  

  6. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
  ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีในวันรับสมัครและรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้  
       6.1 ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด (แนบท้ายประกาศเอกสาร

หมายเลข 1) 
       6.2 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบลท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 

ชุด 
       6.3 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีสมัครสอบ 
       6.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา 

ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
       6.5 หลักฐานเก่ียวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (แนบท้าย

ประกาศเอกสารหมายเลข 2)  
        6.6 แบบแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  พร้อมท้ังจัดส่งเอกสารแสดงผลงาน

ท่ีประสบความสําเร็จ  จํานวน  2  ผลงาน  จํานวน  7  ชุด  (ผนวก ข.) 
       6.7 หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบ

ประสบการณ์การบริหาร (กรณีท่ีนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะใน
การดํารงตําแหน่งบริหาร) จํานวน 1 ชุด 

        6.8 หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  (แนบท้ายประกาศ
เอกสารหมายเลข 3)   

        6.9 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข 4)  

        6.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
       6.11 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

  ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือก  รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามท่ีประกาศดังกล่าว  

 7. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วน

ตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้  ตําแหน่งละ 400  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยชําระในวันสมัคร 
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  8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
     คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล  จะประกาศรายชื่อผู้และเลขหมายประจําตัว
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ         
ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และทาง
เว็บไซต์  www.bangbaimai.go.th  ในวันท่ี  29  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555    
    ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือว่า
คะแนนคุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือทักท้วงหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสาร
หลักฐานท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใบไม้  ภายในวันท่ี  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่อย่างใด  

     9. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
          คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  จะดําเนินการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันเสาร ์ ท่ี  8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
(อาคารเก่า)  ช้ัน 2  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี   

    10. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี

สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  จะดําเนินการประเมินโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ โดยการประเมินการจัดทําวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดย
พิจารณา ดังนี้  

      10.1 การสัมภาษณ์  (100 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
   (1) วิสัยทัศน์และผลงาน (40 คะแนน) โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต    
   (2) ความสามารถในการบริหาร  30 คะแนน โดยพิจารณาจากความรู้ในการ
บริหาร ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
   (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา  (30 คะแนน) โดยพิจารณาจาก ความประพฤติ
และค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหาร ความอุตสาหะ มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อ
ความหมาย ความม่ันคงในอารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบ   
         10.2 คะแนนคุณสมบัติ (100 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
   (1) เงินเดือน     (20 คะแนน)  
   (2) วุฒิการศึกษา     (15 คะแนน) 
   (3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง   (20 คะแนน) 

 
/(4) อายุราชการ...  
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   (4) อายุราชการ     (15 คะแนน) 
   (5) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ป)ี   (15 คะแนน)  
   (6) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ป)ี  (15 คะแนน)  
  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป
คะแนนคุณสมบัติ ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศนี้  
(ผนวก ค.)  

  11. การแต่งกาย 
                      ผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวัน
สัมภาษณ์และให้นําบัตรประจําตัวพนักงานส่วนตําบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

  12. เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน

สมรรถนะ  หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืนๆ และคุณสมบัติ
ของผู้สมัครคัดเลือก รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก และให้ใช้ได้สําหรับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้เท่านั้น  

  13. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
   คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี

สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันท่ี   
8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2555  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th 

  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและ
คะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ท่ีได้คะแนนต่ําสุด หากปรากฏว่าคะแนน
รวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังนี้  

 (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน

ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจาก

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

อายุมากกว่า  
 

/14. การบรรจุและแต่งตั้ง... 
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14.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัการคัดเลือก 
  14.1 เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน

ตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จะรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัด             
สุราษฎร์ธานี ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง  โดยผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ท่ีอยู่ใน
ลําดับถัดไป 
              14.2 ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งท่ีว่างและภายหลังมี
ตําแหน่งว่างเพ่ิมอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รบัการคัดเลือกท่ีอยู่ในลําดับถัดไปของตําแหน่งตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นให้ดํารงตําแหน่งได้ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  ตุลาคม พ.ศ.  2555 
 
 
 

 (นายปรีชา  ศรีชาย) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 
 

 
ช่ือตําแหน่ง         นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 8 
 
ตําแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจํานวน
มากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต้องใช้ความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล   โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่นการอนุญาต  การ
อนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพ  และหน้าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและ
บํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ําสะอาด   หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน  บํารุง
และส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มี
และบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและ
บํารุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให้มี
การสาธารณูปการ  จัดให้มีการจัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา  จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ     
สวนสัตว์  และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถ่ิน  
กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  และหน้าท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งท่ีอยู่ในท้องท่ี การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
การเลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนข้ัน
เงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนตําบลประจําปี  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบลตามท่ี   
 
 

/ ก.อบต.จังหวัด... 
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ก.อบต.จังหวัด แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็น
กรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตรวจฎีกาเบิก
จ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมิน
ภาษีบํารุงท้องท่ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมการฆ่าและออก
ใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจําหน่ายเนื้อสัตว์  เป็นเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าท่ี
จัดทํารายงานประจําปี  เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  เป็นกรรมการตรวจ
สภาพอาคาร  เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน  เป็นกรรมการอํานวยการศึกษา  เป็นกรรมการ
ประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจําปี  อันเป็นประเพณีท้องถ่ิน  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็น
กรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ  
เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  ตอบปัญหาชี้แจง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณา
วางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  
วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะปลัด อบต. 8  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1 และ 
 (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัด อบต. 8 (นักบริหารงาน อบต.8)  
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน 
อบต. 7 หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 7)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้อง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 
4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปี  สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง      
รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได ้
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร ์
12. มีความรู้ความเข้าในในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
13. มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ข. 

 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ์

ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  
******************* 

1. องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ์
 ผู้สมัครฯ จะต้องเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง  โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบการ
เขียน ดังนี ้

1.1 องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ์
(1.1.1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารเพ่ือแสดง

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  โดยนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี ้

1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
  1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน 
 2. ตําแหน่งปัจจุบัน 
 3. ประวัติส่วนตัว 
 4. ประวัติการศึกษา 
 5. ประวัติการรับราชการ 
 6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง 5 ป ี
 7. การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 
 8. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
 9. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 
 10. การดูงาน (ท่ีสําคัญ) 
 11. การปฏิบัติงานพิเศษ 
 12. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
 13. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ (ระบุวัน เดือน ปี ท่ีได้รับ  

เครื่องราชฯ ด้วย) 
 14. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับการยก

ย่อง 
 15. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่นและเก่ียวข้อง

กับงาน 
  
2) ตอนท่ี 2 วิสัยทัศน ์ ประกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. วิสัยทัศน ์
 3. ความคาดหวัง 
 4. เป้าหมาย 
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 5. แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
 6. แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
 7. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก 
 8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
3) เอกสารอ้างอิง 
4) แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
5) ภาคผนวก เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 1 และผลงานชิ้นท่ี 2 

1.2 รูปแบบการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ์
ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี ้
(1.2.1) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบท่ีกําหนด 
(1.2.2) มีลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
(1.2.3) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ 

ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดียิ่งข้ึน 
(1.2.4)  มีความยาวไม่เกิน ๑5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดทํารูปเล่มให้

เรียบร้อย จํานวน 8  ชุด ตามแบบท่ีกําหนด (รายละเอียดตัวอย่างพร้อมคําอธิบายประกอบตามแนบท้าย
ผนวก ข.) 

2. วิธีการประเมินข้อเสนอ 
 (2.1) การประเมินข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ จะดําเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ 
 (2.2) การประเมินข้อเสนอ จะแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
  - ระดับดีมาก (19-20 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอท่ีประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ท่ีพรั่งพร้อม และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร  
ด้านวิชาการ  และประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 
  - ระดับดี (17-18 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอท่ีประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร และ
ประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมและในระดับปานกลาง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
  - ระดับพอใช้ (15-16 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอท่ีเขียนได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้าน
บริหาร ด้านวิชาการและประสบการณ์ในระดับปานกลาง รวมท้ังมีความเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติต่ํา 
  (2.3) การประเมินผลข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้ประเมินจะให้คะแนนตามพิสัย หรือช่วง
คะแนนท่ีกําหนดเพ่ือมิให้เกิดอคติในการประเมิน 

(2.4) ผลการประเมินข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์จะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตาม
ประกาศฯ นี ้

 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายผนวก ข. 
ตัวอย่างและคําอธิบายประกอบ 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
******************** 

 
 ในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ เพ่ือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เพ่ือให้มีแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนข้อเสนอท่ีเหมือนกัน จึงได้กําหนดรูปแบบในการนําเสนอตาม
ตัวอย่าง ดังนี ้

 1. เนือ้หา 
   การเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ขอให้ผู้เขียน เขียนข้อเสนอจากความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา  โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีต  ตลอดจนการอ้างอิง
ทฤษฎี แนวคิดหลักฐานทางวิชาการต่างๆ ได้  ข้อเสนอท่ีเขียนต้องเป็นข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอท่ีน่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ รวมท้ัง
สามารถนํามาตรวจติดตามประเมินผลได ้

 2. รูปแบบการนําเสนอ 
  (1) ปกหน้า 
  (2) คํานํา 
  (3) สารบัญ 
  (4) ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
  (5) เอกสารอ้างอิง 
  (6) แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
  (7) ภาคผนวก (เอกสารประกอบผลงาน) 

 3. การอ้างอิง 
  ในการเขียนข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ อาจมีการอ้างอิงบทความ หรือหนังสือทางวิชาการ
ได ้ท้ังนี้ เพ่ือความแม่นยํา (accuracy) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

 4. ขนาด 
  ใชก้ระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จํานวน 8 ชุด 
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 (ตัวอย่าง) 
 

สารบัญ 
หน้า 

คํานํา 
หัวข้อท่ีนําเสนอ 
 1……………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………… 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 
 

------------------------------------------- 
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ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับ 8  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 8)  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 

 
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน  ……………………………………….. 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  ...................................................ระดับ 7  (นักบริหารงาน............ 7) 
   ประเภทตําแหน่ง  � บริหารระดับสูง �  บริหารระดับกลาง 

   �  วิชาชีพเฉพาะ �  เชี่ยวชาญเฉพาะ �  ท่ัวไป 
    ดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบันเม่ือ ……………………………………………………………. 
    ดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบันเม่ือ ……………………………………………………………… 
    เงินเดือนปัจจุบนั............................บาท    เงินประจําตําแหน่ง........................  บาท 
    งาน  -   กอง/ฝ่าย - 
    องค์การบริหารส่วนตําบล..................................อําเภอ.........................................จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 
3. ประวัติส่วนตัว  เกิดวันท่ี………..….เดือน.....................................พ.ศ. ……………………. 
                        วันเกษียณอายุราชการ วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.............................. 
 
4. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันท่ีบันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล) 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา ปีท่ีสําเรจ็การศึกษา สถาบัน 

    

    

    

5.  ประวัติการรับราชการการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ …………………………………ตําแหน่ง..........................ระดับ....................  
 

6. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน จํานวน (ครั้ง) เม่ือวัน เดือนปี 

เลื่อนข้ันเงินเดือน  2  ข้ัน   

เลื่อนข้ันเงินเดือน 1.5  ข้ัน   

เลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน   

รวมท้ังหมด  - 

/7. การดํารงตําแหน่ง... 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบคุคล 
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7. การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร 

ช่ือตําแหน่ง 
ประเภท 
ตําแหน่ง 

ช่วงเวลา 
ท่ีดํารงตําแหน่ง 

รวมเวลา 
ดํารงตําแหน่ง 

    
    
     หมายเหต ุ ประเภทตําแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 
8. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………………จํานวน………………ครั้ง 
     (     )  กําลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  (    ) กําลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
     (     ) เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน จํานวน …………………ครั้ง 
     (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 
9. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

การฝึกอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
 
10. การดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
 
11. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จ 

    
    
 
12. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  
      ภาษาอังกฤษ     ................................................................................................................ 
      คอมพิวเตอร์ ……………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………………….. 
 

/13. เหรียญ/เครื่องราชฯ... 



-5- 
 

 
13. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ (ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับเครื่องราชฯ ด้วย) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ 

และเหรียญเชิญชูเกียรติท่ีได้รับ 
วันท่ีได้รับ เอกสารอ้างอิง 

   
   

 
14. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 
วันเดือนปี รางวัล/เกียรติยศ 

ท่ีได้รับการยกย่อง 
ผลงาน สถานท่ี/ 

ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    
    

 
15.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................    
 
 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีเขียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                   (ลงชื่อ)      ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                                                           (.............................................) 
                                                           วันท่ี………………………………………………. 
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1.  บทนํา 

   
 
 
2.  วิสัยทัศน์        

ข้าพเจ้าได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในตําแหน่ง.............................................. คือ 
 

  “ ……………………………………………………………………………………” 
 
 
3.  ความคาดหวัง           
 
 
 
4.  เป้าหมาย 
 
 
 
5.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
 
  
 
6. แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
 
 
 
7.  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
8.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

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

ตอนที่ 2     วสัิยทัศน์ 
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(ตัวอย่าง) 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 
นภาพร  ขันธนภา. (2548). การจัดการองค์การและการบริหารธุรกิจ (พิมพ์ครั้งท่ี 2). 
           กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุมาลี  ชัยชนะ และคณะ. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอนวิชา 002725  ระบบ  
          สารสนเทศเพ่ือการบริหารปกครองส่วนท้องถ่ิน (information system for local   
          government administration) (ส่วนท่ี3). ค้นเม่ือ  10  พฤศจิกายน  2553,  จาก 
          http://cola.kku.ac.th/main5/components/com_sheet/files/723_sumalee/001.doc 
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แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล 

ให้ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 8 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 8) 
----------------------------------- 

ช่ือเจ้าของผลงาน   .............................................. ตําแหน่ง...................................... ระดับ  7 

ช่ือผลงาน 
เม่ือดํารงตําแหน่ง 

(ช่วงเวลาท่ีดําเนินการ) 

ความรู้ความสามารถ 
ท่ีแสดงถึงศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน/ 
การได้รับการยอมรับ 

1. ช่ือผลงานช้ินท่ี 1 
 
 
๒. เนื้อหาของงาน  
ท่ีปฏิบัติ 
 
 
3. กิจกรรมท่ีทํา 

 

 

4. ผลผลิต 
 
 
 

5. ผลลัพธ์ท่ีได ้
 
 

   

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

           (………………………………….………) 
     ตําแหน่ง………………………………………. 
     วันท่ี………………..…………………………… 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..……..…………. 
           (………………………………………………) 
     ตําแหน่ง……………………………………. 
     วันท่ี………………………………………… 
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ภาคผนวก  
-เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 1 (แยกหน้า) 
-เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 2 (แยกหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ค. 

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

   การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของ
ผู้สมัคร  โดยจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์ 
และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ 
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอ
วิสัยทัศน์ในการเข้ารับตําแน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ อันเกิด
จากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว จํานวน 2  ชิ้น 

         1.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
              1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ  จํานวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                     (1) วิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  40  คะแนน 
                     ความรอบรู้งานในหน้าท่ี  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีท่ีจะแต่งตั้ง รวมท้ังความรู้
เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก  จํานวน  20
คะแนน 
                                     ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ  ดังนี้   

• ข้อมูลส่วนบุคคล        
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
• แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก 

                          (ข) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต    จํานวน  20  คะแนน 
                              ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จแล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชนต์่อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน หรือหน่วยงานส่วน
ราชการอ่ืนได้  เช่น  การจัดโครงการใหม่ๆ  ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ  หรือการคิดค้น
แนวทางบริหารงานใหม่ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัตจินประสบผลสําเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดทําเป็นเอกสาร
นําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได)้ 
                    (2) ความสามารถในการบริหาร  30  คะแนน  พิจารณาจาก (สอบข้อเขียน)  
                        (ก) ความรู้ในการบริหาร  จํานวน  10  คะแนน  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่  
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ 
                     (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  10  คะแนน  พิจารณา
จากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ  ความเป็นผู้นํา  ปฏิภาณไหวพริบ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 

/(ค) ความสามารถใน... 
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                (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จํานวน  10  คะแนน  พิจารณาจาก
การยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอ่ืน 
                   (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา   30   คะแนน   โดยพิจารณาจาก 
           (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหาร  จํานวน  5 
คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของส่วนราชการ เช่น     
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กล้าคิด 
กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 

           (ข) ความอุตสาหะ  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และ
เอาใจใส่  หน้าท่ีการงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหม่ันเพียร 

     (ค) มนุษย์สัมพันธ์  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของ
ผู้ร่วมงานทุกระดับ  แก้และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมท้ังเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มา
ติดต่อ 

     (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

     (จ)  ความม่ันคงในอารมณ์  จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจากความหนักแน่นของ
สภาวะอารมณ์ 

     (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเปน็ท่ียอมรับได ้
              1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ได้แก่ 
                     (1)  การได้รับเงินเดือน   จํานวน  20  คะแนน 
                     (2)  วุฒิการศึกษา   จํานวน  15  คะแนน 
          (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  จํานวน  20  คะแนน 
                     (4)  อายุราชการ    จํานวน  15  คะแนน 
                     (5)  การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง  5  ป)ี  จํานวน  15  คะแนน 
                     (6)  ความดีความชอบ  (ย้อนหลัง  5  ป)ี   จํานวน  15  คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตามเอกสารท้ายผนวก ค. 



 
เอกสารแนบท้ายผนวก ค. 

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

 

1) เงินเดือน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับท่ี 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 
19,410 
18,950 
18,470 
18,010 
17,560 
17,100 
16,640 
16,190 

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

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 
13.80 
13.60 
13.40 
13.20 
13.00 
12.80 
12.60 
12.40 

/2) วุฒิการศึกษา… 
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2) วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
     วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได้ 
                                ปรญิญาเอก 
                                ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                                ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 

 
� วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่าการศึกษาท่ี ก.อบต. กําหนดไว้ในมาตรฐาน 
    ตําแหน่ง 
 
 
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  รวมคะแนน 20 คะแนน 
    1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได้ 
                                 10 ปีข้ึนไป 
                                 9 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 
                                 8 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 9 ป ี 
                                 7 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 8 ป ี
                                 6 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 7 ป ี
                                 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 6 ป ี
                                 4 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ป ี
                                 3 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 ปี 
                                 2 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 

9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 

/2) ระยะเวลาการ... 
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 2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในทางการบริหารโดย
ไม่ต้องพิจารณาระดับตําแหน่ง เช่น ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล/หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/หัวหน้าส่วนต่างๆ มานานเท่าใด เป็นต้น) 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได้ 
                                15 ปีข้ึนไป 
                                14 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 
                                13 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 14 ป ี 
                                12 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 13 ป ี
                                11 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 12 ป ี
                                10 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 11 ป ี
                                9 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 10 ป ี
                                8 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 9 ป ี
                                7 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 8 ป ี
                                6 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 7 ป ี
                                5 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 6 ป ี
                                4 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 5 ป ี
                                3 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 4 ป ี
                                2 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 3 ป ี 
                                1 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 2 ป ี

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

หมายเหต ุ: การนบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4) อายุราชการ... 
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4) อายุราชการ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได้ 
                                34 ปีข้ึนไป 
                                32 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 34 ป ี
                                30 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 32 ป ี 
                                28 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 30 ป ี
                                26 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 28 ป ี
                                24 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 26 ป ี
                                22 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 24 ป ี
                                20 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 22 ป ี
                                18 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 20 ปี 
                                16 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 18 ปี 
                                14 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 16 ปี 
                                12 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 14 ปี 
                                10 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 12 ปี 
                                8 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 10 ป ี
                                6 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 8 ป ี
                                4 ปข้ึีนไป แต่ไม่เกิน 6 ป ี

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

หมายเหต ุ: การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
 

5) การรักษาวินับย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได้ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง 
ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 2 ครั้ง 
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง 
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 
ลดข้ันเงินเดือน 1 ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

15.00 
14.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
7.00 

 
 

/6) การพิจารณา... 
 



 
-5- 

 
 
6) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
จํานวนข้ัน/ป ี

คะแนนท่ีได้ 

2 ข้ัน/ครั้ง/ปี 1.5 ข้ัน/ครั้ง/ป ี 1 ข้ัน/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 1 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหนง่ในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้   
  1. � ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8   
                   สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา   ดังนี ้
1. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... 
2. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง...................................................................................ระดับ.......................   
   สังกัด.............................................อําเภอ.................................จังหวัด.......................................... 
3. อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2554...................บาท ปีงบประมาณ 2555...................บาท 
4. เกิดวันท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ................รวมอาย.ุ.............ป.ี...........เดือน..........วนั 
5. วันท่ีบรรจุเข้ารับราชการ วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ............รวม.......ป.ี......เดือน......วัน 
6. ประวัติการดํารงตําแหน่ง  (ให้เริ่มตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ี

เริ่มต้นจากระดับ 3 ครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน 
หรือโอนสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

ระดับ ช่ือตําแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่ง 
(วัน/เดือน/ปี) 

     
     
     
     
     
     
     
     

7. สถานท่ีติดต่อ 
              ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 

    บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ตําบล.................................             
              อําเภอ.......................................จงัหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์........................      
              โทรศัพท์................................โทรสาร..................................มือถือ............................................... 

 
/8. สถานภาพ.... 

ติดภาพถ่ายขนาด 1 
นิ้ว จํานวน 1 รูป 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
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8. สถานภาพครอบครัว 
   � โสด  � สมรส � อ่ืนๆ 
   ชื่อคู่สมรส......................................สกุล........................................อาชีพ........................................        
   ข้อมูลเก่ียวกับบุตรธิดา 
    � ไม่มีบุตร/ธิดา �บุตร/ธิดา จํานวน...........คน (ชาย.........คน หญิง............คน) 
9. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  6   เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เป็น       

ไม่เป็น       

 
10. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ 

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ว/ป/ด ท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

      
      
      
      
      
 
 11. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

การฝึกอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 
12. ดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

  
/13. การปฏิบัติงาน... 
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 13. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จ 

    

14. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
  ด้านภาษา 
        .............................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร์ 
      ................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................. 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................................... 
 15. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆท่ีได้รับการยกย่อง 
  1. ....................................................................................................................................... 
  2. …………………………............................................……………………………………………………. 
  3. …………………............................................……………………………………………………………. 
 16. ประวัติผลงานด้านการบรหิาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 

วันท่ี 
รางวัล/ 

เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง 
ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 
 

   

 
17. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่น และเก่ียวของกับงานท่ีประสงค์จะแจ้งให้ 
      คณะกรรมการฯ ทราบ 

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

 18. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน..............ชุด 
      (จัดทําเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก จากใบสมัคร) 

        (1)................................................................................................................................ 
        (2)................................................................................................................................ 
        (3)................................................................................................................................ 
 

/19. วุฒิการศึกษา... 
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 19. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิท่ีสําเร็จ 
       การศึกษา ก่อน) ท่ีได้รับ ได้แก่.......................................จากสถานศึกษา................................ 
       เม่ือวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ. ......................... 

 20. วุฒิการศึกษาสูงสุด(หากมีมากกว่า 1 วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นว่าเก่ียวกับงานใน 
       หน้าท่ีมากท่ีสุด)ท่ีได้รับได้แก่....................................................................จากสถานศึกษา 
       .......................................เม่ือวันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ................... 

21. เคยได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ข้ัน.......ครั้ง     1.5 ข้ัน.....ครั้ง นบัจากเริ่ม 
      รับราชการ-ปัจจุบัน        

22. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ  ท่ีได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/ 
      รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ/และหน่วยงานท่ีมอบ พร้อมท้ังแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน 
      มาด้วย                                                 
       (1)................................................................................................................................ 

        (2)............................................................................................................................... 
      (3).............................................................................................................................. 
 (กรณีท่ีมีมากกว่า  3 ชิ้น   ให้เลือกมาเพียง  3  ชิ้น) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็น
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  ลงวันท่ี  29  ตุลาคม  
2555  ทุกประการ ท้ังนี้  หากตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงหรือ   ไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี ้

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

                           (.........................................................) 
                 ตําแหน่ง.................................................................. 

 วันท่ี........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 

  (   ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (   ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก 
         ................................................................................................................................... 
 
                (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
              (......................................................) 
                 ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                       วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 8 (นักบริหารงาน อบต.8) 
.................................................................. 

 

ชื่อผู้สมัคร................................................................................................อาย.ุ................ป.ี...................เดือน 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................................................................ระดับ................ 
สังกัด อบต. ...................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.................................. 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนนท่ีได ้
1. เงินเดือน (ปัจจุบัน)  (20 คะแนน) อัตราเงินเดือนข้ัน.....................................................บาท  
2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดท่ีได้รับคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหน่ง) (15  คะแนน) 

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

 

3. ระยะเวลา 
    3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
ระดับปัจจุบัน (10 คะแนน) 
 
 
    3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ใน
ทางการบริหาร (10 คะแนน) 

 
วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต.่............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป.ี..................เดอืน....................วัน 
 
วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต.่............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป.ี..................เดอืน....................วัน 

 

4. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ) (15  คะแนน) 
 

วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต.่............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป.ี..................เดอืน....................วัน 

 

5. ความผิดย้อนหลัง 5 ป ี(15 คะแนน) 
 

5.1  ภาคทัณฑ์...........................ครั้ง 
5.2  ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง 
5.3  ลดข้ันเงินเดือน..................ครั้ง 

 
. 

6. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ย้อนหลัง 5 ป)ี  (15 คะแนน) 

1.เงินเดือน 1  ตุลาคม 2550 ได้รับการพิจารณา...........ข้ัน 
2.เงินเดือน 1 ตุลาคม 2551  ได้รับการพิจารณา...........ข้ัน 
3.เงินเดือน 1  ตุลาคม 2552  ได้รับการพิจารณา..........ข้ัน 
4.เงินเดือน 1 ตุลาคม 2553 ได้รับการพิจารณา.............ข้ัน 
5.เงินเดือน 1 ตุลาคม 2554 ไดร้ับการพิจารณา........... ข้ัน 

 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ  ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมสําเนาประวัติพนักงานส่วนตําบล 
               ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 
    
 

/ขอรับรองว่าถูกต้อง... 
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 ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

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

              (........................................................) 
 
 
                 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
               (........................................................) 
                  ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                         วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8 

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

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .............. 

    ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง...................................................
อําเภอ.................................จังหวัด.......................................อนุญาตให.้.......................................................
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง............................................................................ระดับ.....................
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล...............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด..........................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล) ระดับ 8  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ลงวันท่ี  29  ตุลาคม  2555   
 

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

               (.......................................................) 
  ตําแหน่ง......................................................................... 
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หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8 
 

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

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .............. 

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
        สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

  ตามท่ี.............................................................ตําแหน่ง....................................................... 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับ
ตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล        
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) ระดับ 8  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นั้น 

    ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง...................................................
อําเภอ................................จังหวัด.......................................ขอรับรองว่า........................................................
เป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง............................................................................ระดับ.........................
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล...............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด.............................................................ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ  มีความประพฤติดี  และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งข้างต้นมาเป็นระยะเวลา.............ปี...........
เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

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

  ตําแหน่ง.................................................................. 
 
 

 


