
  
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8 

องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
******************************* 

  ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล) ระดับ 8 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 54 (4), 102 , 103 (3), 107 และขอ 153 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2545  และแกไขเพ่ิมเติม จนถึงปจจุบัน ประกอบ
กับคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก  ท่ี 234/2556 ลงวันท่ี 9 กันยายน  2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล) ระดับ 8 องคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 

    1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8   เลขท่ี
ตําแหนง 00-0101-001  

     2. รายละเอียดตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติของผูสมัคร และ

ความรูความสามารถท่ีตองการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ก.) 

     3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8 ในวันสมัคร  
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะปลัด อบต. 8  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงาน อบต.6 ขอ 1 และ 
 (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต . 8 (นักบริหารงาน อบต .8) หรือ
ท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต . หรืองาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 ( 2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต . 7 (นักบริหารงาน อบต . 7  
หรือเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7) หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  
สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

(3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ัน 19,860.- บาท (ข้ันต่ําของระดับ 8) 

            4. ความรูความสามารถท่ีตองการ   
 1. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการท่ีสังกัด 
6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
12.. มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 13. มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  

 5. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร  
ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกสงใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารและหลักฐาน ไดท่ี

งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแตวันท่ี 4 – 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 08.30  - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0  – 7538 - 6218 ในวันเวลาราชการ โดยผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองและมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงท่ี
สมัคร  

6. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
 ใหยื่นตอเจาหนาท่ีในวันรับสมัครและรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้  
       6.1 ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด(แนบทายประกาศเอกสารหมายเลข 1)  
       6.2 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบลท่ีรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด  
       6.3 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ซ่ึงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีสมัครสอบ  
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       6.4 รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 
1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป  (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  

6.5 หลักฐานเก่ียวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (แนบทายประกาศ
เอกสารหมายเลข 2) 

        6.6 แบบแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  พรอมท้ังจัดสงเอกสารแสดงผลงานท่ี
ประสบความสําเร็จ  จํานวน  2  ผลงาน  จํานวน  7  ชุด  (ผนวก ข.) 

       6.7 หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.วาเปนผูผานการประเมินเทียบ
ประสบการณการบริหาร (กรณีท่ีนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพ่ือลดระยะในการ
ดํารงตําแหนงบริหาร) จํานวน 1 ชุด 

        6.8 หนังสือรับรองขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยูวามีคุณสมบัติ
ครบถวน ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ และยินยอมใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก (แนบทายประกาศเอกสาร
หมายเลข 3)   

        6.9 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  (แนบทายประกาศเอกสารหมายเลข 4)  

        6.10 ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน  
       6.11 หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)  

 ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน  
ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือก  
รายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการ
คัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีประกาศดังกลาว  

 7. คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือก  
       ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก
ตําแหนงละ 400  บาท (สี่รอยบาทถวน) โดยชําระในวันสมัคร 

8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก   
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล   จะประกาศรายชื่อผูและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือกฯ  ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว โดยจะปดประกาศใหทราบ ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
ทางเว็บไซต  www.saimak.go.th   
  ในกรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ไมมีชื่อเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือวาคะแนน
คุณสมบัติของตนเองไมถูกตอง ผูสมัครผูนั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับ
การคัดเลือกหรือทักทวงหรือแกไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานท่ีจะ
ยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนหรือทักทวงคะแนนคุณสมบัติไดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก  
ภายในวันท่ี 3  ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูสมัครฯ ไม
ประสงคจะใหเพ่ิมรายชื่อหรือแกไขคะแนนคุณสมบัติแตอยางใด  
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9. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
       คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  จะดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ในวันเสาร ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

10. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จะดําเนินการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
โดยการประเมินการจัดทําวิสัยทัศน เอกสารและขอมูลตางๆ ของผูสมัครคัดเลือก โดยพิจารณา ดังนี้  

      10.1 การสัมภาษณ  (100 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
 (1) วิสัยทัศนและผลงาน (40 คะแนน) โดยพิจารณาจากวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการคัดเลือก และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต    
 (2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน โดยพิจารณาจากความรูในการ
บริหาร ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล     
 (3) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา (30 คะแนน) โดยพิจารณาจาก ความประพฤติ
และคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร ความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการสื่อ
ความหมาย ความม่ันคงในอารมณ และปฏิภาณไหวพริบ   
 10.2 คะแนนคุณสมบัติ (100 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
 (1) เงินเดือน    (20 คะแนน)  
 (2) วุฒิการศึกษา    (15 คะแนน)  
 (3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  (20 คะแนน)  
 (4) อายุราชการ    (15 คะแนน)  
 (5) การรักษาวินัย (ยอนหลัง 5 ป)  (15 คะแนน)  
 (6) ความดีความชอบ (ยอนหลัง 5 ป)   (15 คะแนน)  
 โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป
คะแนนคุณสมบัติ ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศนี้         
(ผนวก ค.)  

 11. การแตงกาย 
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณ           

และใหนําบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบลไปแสดงในวันคัดเลือกดวย  

  12. เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 
  การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ  

หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติ คุณลักษณะอ่ืนๆ และคุณสมบัติของผูสมัคร
คัดเลือก รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60  
 บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามประกาศนี้ ใหใชไดไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวัน
ประกาศผลการคัดเลือก และใหใชไดสําหรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ไสหมากเทานั้น  

/13. การประกาศรายชื่อ... 
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  13. การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  

  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  ในวันท่ี             
16 ธันวาคม  พ.ศ. 255 6 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต www.saimak.go.th 

  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการ
สัมภาษณแลวจัดลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุด หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากันให
จัดลําดับผูคะแนนเทากัน ดังนี้  

(ก) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
(ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับพรอมกันจะพิจารณาจากเงินเดือน

วาผูใดมากกวา 
(ง) ถาเงินเดือนเทากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถาอายุราชการเทากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 
(ฉ) ถาเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันจะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาวาผูใดมีอายุ

มากกวา  

14. การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
  14.1 เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลว  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จะรายงานผล
การคัดเลือกใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหความ
เห็นชอบในการแตงตั้ง  โดยผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป 
 14.2 ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีวางและภายหลังมี
ตําแหนงวางเพ่ิมอีก อาจพิจารณาใหผูไดรับการคัดเลือกท่ีอยูในลําดับถัดไปของตําแหนงตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงไดภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 

  (นายสมศักดิ์  ราโชกาญจน)  
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

 
 



ผนวก ก. 
 
ช่ือตําแหนง         นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง
มีหนาท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนจํานวนมากพอสมควร 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ

และดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีตองใชความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  การอนุญาต การอนุมัติ การดูแล
ผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ และหนาท่ีอ่ืนตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษา
ความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับ
โรคติดตอ จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม จัดใหมีน้ําสะอาด หรือการ
ประปา จัดใหมีโรงฆาสัตว จัดใหมีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร จัดใหมีและ
บํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน จัดใหมีและบํารุง
ทางระบายน้ํา เทศพาณิชย จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ จัดใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก จัดใหมี
และบํารุงโรงพยาบาล จัดใหมีการสาธารณูปการ จัดใหมีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้ง
และบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดใหมีและบํารุง
สวนสาธารณะ สวนสัตว  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบรอยของ
ทองถ่ิน กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข และหนาท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือ
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งท่ีอยูในทองท่ี การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกตั้ง การขออนุมัติจางลูกจาง และคนงานองคการบริหารสวนตําบล การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจาง
คนงาน และพนักงานสวนตําบลประจําป การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล เปน
กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลตามท่ี ก .อบต .จังหวัด  แตงตั้งเปนกรรมการ
สอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เปนเจาหนาท่ีงบประมาณ เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูเก็บรักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน
ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย คลังจังหวัด  
เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน เปน
พนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีบํารุงทองท่ี เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปาย เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนื้อสัตว เปนเจาหนาท่ีดับเพลิง เปนเจาหนาท่ี
พัสดุ เปนเจาหนาท่ีจัดทํารายงานประจําป เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง เปน
กรรมการตรวจสภาพอาคาร เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน เปนกรรมการอํานวยการ การศึกษา 
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เปนกรรมการประชาสัมพันธ เปนกรรมการจัดงานประจําป อันเปนประเพณีทองถ่ิน หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี  
เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตางๆ  
เปนตน ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 
นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบดวย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะปลัด อบต. 8  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงาน อบต.6 ขอ 1 และ 
 (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต . 8 (นักบริหารงาน อบต .8) หรือ
ท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต . หรืองาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต . 7 (นักบริหารงาน อบต . 7 
หรือเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7) หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป 
สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  1. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการท่ีสังกัด 
6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10. มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
11. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
12. มีความรูความเขาในในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
13. มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
 



ผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8  

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

1. องคประกอบและรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
  ผูสมัครฯ จะตองเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง  โดยมีองคประกอบและรูปแบบ
การเขียน ดังนี้ 

1.1 องคประกอบในการเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 
(1.1.1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารเพ่ือแสดง

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนง ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล) ระดับ 8  โดยนําเสนอขอมูลดานตางๆ ดังนี้ 

1) ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
  1. ชื่อผูขอรับการประเมิน  

  2. ตําแหนงปจจุบัน  
  3. ประวัติสวนตัว  
  4. ประวัติการศึกษา  
  5. ประวัติการรับราชการ  
  6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ยอนหลัง 5 ป) 
  7. การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร  
  8. ประวัติการลงโทษทางวินัย  
  9. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)  
  10. การดูงาน (ท่ีสําคัญ) 
  11. การปฏิบัติงานพิเศษ  
  12. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  

    13. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ (ระบุวัน เดือน ป ท่ีไดรับ           
เครื่องราชฯดวย) 
    14. ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ ท่ีไดรับการยกยอง  
    15. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเก่ียวของ         

กับงาน 
  

2) ตอนท่ี 2 วิสัยทัศน  ประกอบดวย 
  1. บทนํา 
  2. วิสัยทัศน  
  3. ความคาดหวัง  
  4. เปาหมาย  
  5. แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก  
  6. แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี  
  7. แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก  
  8. บทสรุปและขอเสนอแนะ  

/3) เอกสารอางอิง... 



 
3) เอกสารอางอิง 
4) แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
5) ภาคผนวก เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 1 และผลงานชิ้นท่ี 2 

 
1.2 รูปแบบการเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน 

ใหเขียนขอเสนอตามรูปแบบดังนี้ 
(1.2.1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบท่ีกําหนด 
(1.2.2) มีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
(1.2.3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

ยกตัวอยางมาประกอบพอสังเขปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีดียิ่งข้ึน 
(1.2.4) มีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 โดยจัดพิมพและจัดทํารูปเลมให

เรียบรอย จํานวน 8 ชุด ตามแบบท่ีกําหนด (รายละเอียดตัวอยางพรอมคําอธิบายประกอบตามแนบทาย   
ผนวก ข.) 

2. วิธีการประเมินขอเสนอ 
  (2.1) การประเมินขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน จะดําเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ 
  (2.2) การประเมินขอเสนอ จะแบงการประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
   - ระดับดีมาก (19  - 20 คะแนน) หมายถึง ขอเสนอท่ีประกอบดวยความรูดาน
วิชาการและประสบการณท่ีพรั่งพรอม และแสดงใหเห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน และความสามารถในดาน
บริหาร ดานวิชาการ  และประสบการณท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติสูง 
   - ระดับดี (17  - 18 คะแนน) หมายถึง ขอเสนอท่ีประกอบดวยความรูดานวิชาการ
และประสบการณและแสดงใหเห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน และความสามารถในดานบริหาร และ
ประสบการณท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมและในระดับปานกลาง และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
   - ระดับพอใช (15 - 16 คะแนน) หมายถึง ขอเสนอท่ีเขียนไดแสดงใหเห็นถึงความรู
ดานบริหาร ดานวิชาการและประสบการณในระดับปานกลาง รวมท้ังมีความเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติต่ํา 
   (2.3) การประเมินผลขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนนี้ ผูประเมินจะใหคะแนนตามพิสัย หรือชวง
คะแนนท่ีกําหนดเพ่ือมิใหเกิดอคติในการประเมิน 

(2.4) ผลการประเมินขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนจะนําไปใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกตาม
ประกาศฯ นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบทายผนวก ข. 

 
ตัวอยางและคําอธิบายประกอบ 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน  
******************** 

 
 ในการเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน เพ่ือการแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  เพ่ือใหมีแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติ 
ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนขอเสนอท่ีเหมือนกัน จึงไดกําหนดรูปแบบในการนําเสนอตามตัวอยาง ดังนี้ 

 1. เนื้อหา 
   การเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน ขอใหผูเขียน เขียนขอเสนอจากความคิดเห็นและ
ประสบการณของผูเขียนอยางตรงไปตรงมา  โดยอาจยกตัวอยางประสบการณในอดีต  ตลอดจนการอางอิง
ทฤษฎี แนวคิดหลักฐานทางวิชาการตางๆ ได  ขอเสนอท่ีเขียนตองเปนขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมและสามารถนําไป
ปฏิบัติได โดยมีเหตุผลประกอบขอเสนอท่ีนาเชื่อถือ และมีความสอดคลองกันในประเด็นตางๆ รวมท้ังสามารถ
นํามาตรวจติดตามประเมินผลได 

 2. รูปแบบการนําเสนอ 
  ( 1) ปกหนา 
  (2) คํานํา 
  (3) สารบัญ  
  (4) ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน  
  (5) เอกสารอางอิง  
  (6) แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
  (7) ภาคผนวก (เอกสารประกอบผลงาน) 

 3. การอางอิง 
  ในการเขียนขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน อาจมีการอางอิงบทความ หรือหนังสือทางวิชาการได 
ท้ังนี้ เพ่ือความแมนยํา (accuracy) และความนาเชื่อถือ (reliability) 

 4. ขนาด 
  ใชกระดาษ A4  โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย  จํานวน 8 ชุด 
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 (ตัวอยาง) 
 
 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา 
หัวขอท่ีนําเสนอ 
 1. ……………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………… 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
เอกสารอางอิง 
 

------------------------------------------- 
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ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ 8  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8)  

องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 
1. ชื่อผูขอรับการประเมิน  ……………………………………….. 
 

2. ตําแหนงปจจุบัน  ...................................................ระดับ ........  (นักบริหารงาน....................) 
   ประเภทตําแหนง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ    ท่ัวไป 
    ดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบันเม่ือ ……………………………………………………………. 
    ดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันเม่ือ ……………………………………………………………… 
    เงินเดือนปจจุบัน............................บาท    เงินประจําตําแหนง........................  บาท  
    งาน ............................................................... กอง/ฝาย.......................................................................... 
    องคการบริหารสวนตําบล..................................อําเภอ........................................จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3. ประวัติสวนตัว  เกิดวันท่ี………..….เดือน.....................................พ.ศ. ……………………. 
                       วันเกษียณอายุราชการ วันท่ี………..….เดือน.....................................พ.ศ. ……………………. 
 

4. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันท่ีบันทึกไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล)  

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

    

    

    

5.  ประวัติการรับราชการการ 
     วันบรรจุเขารับราชการ ………………………………… ตําแหนง...............................................  ระดับ ................  
 

6. ไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ยอนหลัง 5 ป) 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน จํานวน (ครั้ง) เม่ือวัน เดือนป 

เลื่อนข้ันเงินเดือน  2  ข้ัน   

เลื่อนข้ันเงินเดือน 1.5  ข้ัน   

เลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน   

รวมท้ังหมด    

 

/7. การดํารงตําแหนง... 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
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7. การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ช่ือตําแหนง 
ประเภท 
ตําแหนง 

ชวงเวลา 
ท่ีดํารงตําแหนง 

รวมเวลา 
ดํารงตําแหนง 

    
    

     หมายเหต ุ ประเภทตําแหนงใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 
8. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………จํานวน……………ครั้ง 
     (   )  กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย  
     (   ) กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
     (   )  เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือน จํานวน …………………ครั้ง 
     (   )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 
9. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

การฝกอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     
     

 
10. การดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
 
11. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลสําเร็จ 

    
    
 
12. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  
      ภาษาอังกฤษ     ................................................................................................................  
      คอมพิวเตอร ……………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………….. 

/13. เหรียญ/เครื่องราชฯ... 
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13. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ (ระบุ วัน เดือน ป ท่ีไดรับเครื่องราชฯ ดวย) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประกาศเกียรติคุณ 
และเหรียญเชิญชูเกียรติท่ีไดรับ 

วันท่ีไดรับ เอกสารอางอิง 

   
   

 
14. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยกยอง 

วันเดือนป รางวัล/เกียรติยศ 
ท่ีไดรับการยกยอง 

ผลงาน สถานท่ี/ 
ผูมอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

 
15.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเก่ียวของกับงาน  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................    
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีเขียนดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  
 
 
                                                   (ลงชื่อ)              ผูขอรับการคัดเลือก  
                                                           (.............................................) 
                                                      วันท่ี................................................... 
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1.  บทนํา 

   
 
 
2.  วิสัยทัศน        

ขาพเจาไดกําหนดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนง.............................................. คือ 
 

  “ ……………………………………………………………………………………” 
 
 
3.  ความคาดหวัง           
 
 
 
4.  เปาหมาย 
 
 
 
5.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
 
 
 
6. แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 
 
 
 
7.  แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 
 
 
 
8.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

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

ตอนที่ 2     วิสัยทัศน 
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(ตัวอยาง) 
 

เอกสารอางอิง 
 

 
นภาพร  ขันธนภา. (2548). การจัดการองคการและการบริหารธุรกิจ (พิมพครั้งท่ี 2). 
           กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุมาลี  ชัยชนะ และคณะ. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอนวิชา 002725  ระบบ  
          สารสนเทศเพ่ือการบริหารปกครองสวนทองถ่ิน (information system for local   
          government administration) (สวนท่ี3). คนเม่ือ  10  พฤศจิกายน  2553,  จาก 
          http://cola.kku.ac.th/main5/components/com_sheet/files/723_sumalee/001.doc 
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แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

ใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 8 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8) 
----------------------------------- 

 
ช่ือเจาของผลงาน   .............................................. ตําแหนง...................................... ระดับ  7 

ช่ือผลงาน 
เม่ือดํารงตําแหนง 

(ชวงเวลาท่ีดําเนินการ) 

ความรูความสามารถ 
ท่ีแสดงถึงศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ประโยชนของผลงาน/ 
การไดรับการยอมรับ 

1. ช่ือผลงานช้ินท่ี 1 
 
 
๒. เนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
3. กิจกรรมท่ีทํา 

 

 

4. ผลผลิต 
 
 

5. ผลลัพธท่ีได 
 
 

   

 
ลงชื่อ……………………..………..………….ผูเสนอผลงาน 

           ( ………………………………….………) 
     ตําแหนง ………………………………………. 
     วันท่ี………………..…………………………… 
ความเห็นผูบังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

ลงชื่อ……………………………..……..…………. 
           ( ………………………………………………) 
     ตําแหนง …………………………..……………... 
     วันท่ี………………………………………….….… 
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ภาคผนวก  
- เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 1 (แยกหนา) 
- เอกสารประกอบผลงานชิ้นท่ี 2 (แยกหนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 
หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือก 

******************* 
   การคัดเลือกจะใชวิธีการประเมินและการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสารของ
ผูสมัคร โดยจะพิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และ
ผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมี
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะตางๆ อยางไร โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขารับ
ตําแนงท่ีเขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของ          
ผูเขารับการคัดเลือกแลว จํานวน 2 ชิ้น 

1.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 การคัดเลือกจะพิจารณาใหคะแนน  ดังตอไปนี้ 

1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
จํานวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(1) วิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  40  คะแนน 
ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีท่ีจะแตงตั้ง รวมท้ังความรู

เก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
 (ก) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการคัดเลือก จํานวน 20คะแนน 

ผูเขารับการคัดเลือก จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตางๆ  ดังนี้   

• ขอมูลสวนบุคคล        

• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 

• แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 

• แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 
(ข) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  20  คะแนน 

ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จแลว 
และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืน หรือหนวยงานสวน
ราชการอ่ืนได เชน การจัดโครงการใหมๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ หรือการคิดคนแนวทาง
บริหารงานใหมๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 

(2) ความสามารถในการบริหาร  จํานวน  30  คะแนน พิจารณาจาก (สอบขอเขียน)  
(ก) ความรูในการบริหาร จํานวน  10  คะแนน เชน หลักการบริหารสมัยใหม การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ 
(ข) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน  10  คะแนน  พิจารณาจาก

การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการ
แกไขปญหาตางๆ ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 

(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จํานวน  10  คะแนน พิจารณาจากการ
ยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับสวนอ่ืน 

 
/(ค) ความสามารถใน... 
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  (3) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  จํานวน  30 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
     (ก) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร จํานวน             
5 คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ เชน      
มุงประโยชนของสวนรวม มีความซ่ือสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา 
กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส 

(ข) ความอุตสาหะ จํานวน 5  คะแนน พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส  
หนาท่ีการงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหม่ันเพียร 

(ค) มนุษยสัมพันธ จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน       
ทุกระดับ แกและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมท้ังเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

(ง) ความสามารถในการส่ือความหมาย จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจาก
ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

(จ) ความม่ันคงในอารมณ จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะ
อารมณ 

(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที และมีเหตุผลเปนท่ียอมรับได 

1.2 คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ไดแก 
(1) การไดรับเงินเดือน   จํานวน  20  คะแนน 
(2) วุฒิการศึกษา    จํานวน  15  คะแนน 
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  จํานวน  20  คะแนน 
(4) อายุราชการ    จํานวน  15  คะแนน 
(5) การรักษาวินัย  (ยอนหลัง  5  ป)  จํานวน  15  คะแนน 
(6) ความดีความชอบ  (ยอนหลัง  5  ป)   จํานวน  15  คะแนน    

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือกตามเอกสารทายผนวก ค.  
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายผนวก ค. 
เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 

*********************** 
ประวัติการรับราชการ 

1) เงินเดือน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ใหเทียบเคียงกับบัญชีใหมโดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของขาราชการ 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 
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 
     วุฒิการศึกษาตองเปนวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได 
                                ปริญญาเอก 
                                ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา 
                                ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 

15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 

 วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเทาการศึกษาท่ี ก.อบต. กําหนดไวในมาตรฐาน 
    ตําแหนง 
 

3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  รวมคะแนน 20 คะแนน 
    1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได 
                                 10 ปข้ึนไป 
                                 9 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 10 ป 
                                 8 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 9 ป  
                                 7 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 8 ป 
                                 6 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 7 ป 
                                 5 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 6 ป 
                                 4 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป 
                                 3 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 4 ป 
                                 2 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 3 ป 

9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2) ระยะเวลา… 
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2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบริหารโดยไมตอง
พิจารณาระดับตําแหนง เชน ดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล/
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล/หัวหนาสวนตางๆ มานานเทาใด เปนตน) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได 

                                15 ปข้ึนไป 
                                14 ปข้ึนไป แตไมเกิน 15 ป 
                                13 ปข้ึนไป แตไมเกิน 14 ป  
                                12 ปข้ึนไป แตไมเกิน 13 ป 
                                11 ปข้ึนไป แตไมเกิน 12 ป 
                                10 ปข้ึนไป แตไมเกิน 11 ป 
                                9 ปข้ึนไป แตไมเกิน 10 ป 
                                8 ปข้ึนไป แตไมเกิน 9 ป 
                                7 ปข้ึนไป แตไมเกิน 8 ป 
                                6 ปข้ึนไป แตไมเกิน 7 ป 
                                5 ปข้ึนไป แตไมเกิน 6 ป 
                                4 ปข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป 
                                3 ปข้ึนไป แตไมเกิน 4 ป 
                                2 ปข้ึนไป แตไมเกิน 3 ป  
                                1 ปข้ึนไป แตไมเกิน 2 ป 

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

 
หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4) อายุราชการ… 
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4) อายุราชการ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได 

                                34 ปข้ึนไป 
                                32 ปข้ึนไป แตไมเกิน 34 ป 
                                30 ปข้ึนไป แตไมเกิน 32 ป  
                                28 ปข้ึนไป แตไมเกิน 30 ป 
                                26 ปข้ึนไป แตไมเกิน 28 ป 
                                24 ปข้ึนไป แตไมเกิน 26 ป 
                                22 ปข้ึนไป แตไมเกิน 24 ป 
                                20 ปข้ึนไป แตไมเกิน 22 ป 
                                18 ปข้ึนไป แตไมเกิน 20 ป 
                                16 ปข้ึนไป แตไมเกิน 18 ป 
                                14 ปข้ึนไป แตไมเกิน 16 ป 
                                12 ปข้ึนไป แตไมเกิน 14 ป 
                                10 ปข้ึนไป แตไมเกิน 12 ป 
                                8 ปข้ึนไป แตไมเกิน 10 ป 
                                6 ปข้ึนไป แตไมเกิน 8 ป 
                                4 ปข้ึนไป แตไมเกิน 6 ป 

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

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
5) การรักษาวินับยอนหลัง 5 ป  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนท่ีได 
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกเรียกวากลาวตักเตือน 1 ครั้ง 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกเรียกวากลาวตักเตือน 2 ครั้ง 
ภาคทัณฑ 1 ครั้ง 
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 
ลดข้ันเงินเดือน 1 ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน 2 ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน)  

15.00 
14.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
7.00 

 
 
 
 
 

/6) การพิจารณา... 
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6) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง 5 ป  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 

ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
จํานวนข้ัน/ป 

คะแนนท่ีได 

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

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 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ 

  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก   

  1.  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8   
                   สังกัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา มาเพ่ือประกอบการพิจารณา   ดังนี้  

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... 

2. ปจจุบันดํารงตําแหนง...........................................................................ระดับ................................... 
   สังกัด............................................อําเภอ...............................จังหวัด................................................. 

3. อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ 2556.....................บาท ปงบประมาณ 2557.......................บาท 

4. เกิดวันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. ................. รวมอายุ...............ป............เดือน..........วัน 

5. วันท่ีบรรจุเขารับราชการ วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. ............รวม.......ป.......เดือน........วัน 

6. ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตน
จากระดับ 3 ครั้งแรก และใหขอมูลเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอน
สังกัดสวนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเทานั้น) 

ระดับ ช่ือตําแหนง สังกัด 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีไดรับการแตงตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(วัน/เดือน/ป) 

     

     

     

     

     

     

     

     

7. สถานท่ีติดตอ 
              ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

    บานเลขท่ี...............ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ตําบล......................................  
              อําเภอ.................................... จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย...................................      
              โทรศัพท.......................................โทรสาร..................................มือถือ............................................... 

/8. สถานภาพ.... 

ติดภาพถาย
ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
ถายไวไมเกิน 

6 เดือน 
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8. สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส  อ่ืนๆ 
   ชื่อคูสมรส......................................สกุล........................................อาชีพ........................................        
   ขอมูลเก่ียวกับบุตรธิดา 
     ไมมีบุตร/ธิดา บุตร/ธิดา   จํานวน...........คน (ชาย.........คน หญิง............คน) 
 

9. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 
เปนโรคเหลานี้หรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เปน       

ไมเปน       
 

10. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับ 
การศึกษา 

สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ป/ด ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
การไดรับทุน 

      

      

      

      

      
 

 11 . ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 
การฝกอบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     

     
 

12. ดูงาน (ท่ีสําคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

 
 
 
 
 
 

 /13. การปฏิบัติงาน...  
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         13. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    

 

 14. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
  ดานภาษา  
        
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร  
      
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  อ่ืนๆ (โปรดะบ)ุ..........................................................................................................................  

 15. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอ่ืนๆท่ีไดรับการยกยอง 
  1. .............................................................................................................................................  
  2. ………………............................................………………………………………………….…………………. 
  3. …………............................................…………………………………………………………………………. 

 16. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ท่ีไดรับการยกยอง 

วันท่ี 
รางวัล/ 

เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง 
ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 
 

   

17. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเก่ียวของกับงานท่ีประสงคจะแจงให  
      คณะกรรมการฯ ทราบ 

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

18. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน..............ชุด 
 (จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหาก จากใบสมัคร) 

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

/19. วุฒิการศึกษา... 
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19. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (กรณีมีหลายวุฒิใหใชวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา  
กอน) ท่ีไดรับ ไดแก.................................................จากสถานศึกษา................................................ 
เม่ือวันท่ี..................เดือน...............................พ.ศ. ......................... 

20. วุฒิการศึกษาสูงสุด(หากมีมากกวา 1 วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิท่ีเห็นวาเก่ียวกับงานในหนาท่ี 
มากท่ีสุด) ท่ีไดรับไดแก..................................................................................... 
จากสถานศึกษา.............................................เม่ือวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ..................... 

21. เคยไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 2 ข้ัน ....... ครั้ง  1.5 ข้ัน ..... ครั้ง  นับจากเริ่ม 
    รับราชการ - ปจจุบัน        

22. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราตางๆ  ท่ีไดรับเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/    
รางวัล/อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ท่ีไดรับ/และหนวยงานท่ีมอบ พรอมท้ังแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน 
มาดวย                                                 

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

      (3).............................................................................................................................. 
 (กรณีท่ีมีมากกวา 3 ชิ้น ใหเลือกมาเพียง 3 ชิ้น) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูท่ีมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8  ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 ทุกประการ ท้ังนี้
หากตรวจสอบแลวปรากฏวาขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือ ไมมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหถือวาขาพเจามีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

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

                              (......................................................) 
ตําแหนง ........................................................ 
วันท่ี.............เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 
 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
  (   ) ผูสมัครมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก 

(   ) ผูสมัครไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก เนื่องจาก 
      ........................................................................................................................................... 

 
                (ลงชื่อ)........................ ..................... ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
                  ( ....................................................) 
   ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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ขอมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 8 (นักบริหารงาน อบต.8) 
.................................................................. 

 

ชื่อผูสมัคร......................................................................................................อายุ.................ป....................เดือน 
ปจจุบันดํารงตําแหนง..............................................................................................................ระดับ................ 
สังกัด อบต. ...........................................อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนนท่ีได 
1. เงินเดือน (ปจจุบัน)  (20 คะแนน) อัตราเงินเดือนข้ัน.....................................................บาท  

2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดท่ีไดรับคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนง) (15  คะแนน) 

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

 

3. ระยะเวลา 
    3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ระดับปจจุบัน (10 คะแนน) 
 
 
    3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ทางการบริหาร (10 คะแนน) 

 
วันท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต.............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 
 
วันท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต.............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

4. อายุราชการ (นับตั้งแตวันบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการ) (15  คะแนน) 
 

วันท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต.............................................ถึง 
วันท่ี............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

5. ความผิดยอนหลัง 5 ป (15 คะแนน) 
 

5.1  ภาคทัณฑ...........................ครั้ง 
5.2  ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง 
5.3  ลดข้ันเงินเดือน..................ครั้ง 

 
. 

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

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

 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ  ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลนี้สงพรอมสําเนาประวัติพนักงานสวนตําบล  ซ่ึงตนเองได
ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกตอง 
    
 

/ขอรับรองวาถูกตอง... 
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 ขอรับรองวาถูกตอง 
 

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

        (........................................................) 
 
 
   (ลงชื่อ)........................................................ผูตรวจสอบความถูกตอง 
       (................................... .....................) 
   ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
   วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8 

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

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

    ขาพเจา.................. ............. .................... ........ตําแหนง................................ ......... ....... .....
อําเภอ..............................จังหวัด..............................................อนุญาตให............................................................
ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง.................................. ...... ...................ระดับ........... ....................... ..........
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล..................... ................................ .อําเภอ......... ................... ........ ................
จังหวัด............................ .................... ..........สมัครเขารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล ไสหมาก  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับ ท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล) ระดับ 8  องคการบริหารสวนตําบล ไสหมาก  อําเภอ เชียรใหญ  จังหวัด นครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี           
15 ตุลาคม  255๖   
 

 
 

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

   ตําแหนง.........................................................  
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หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร 
เขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ ๘ 

 

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

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
        สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

  ตามท่ี.............................................................ตําแหนง.......................................................
ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล                       
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ 8  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 

    ขาพเจา.............................................................ตําแหนง..........................................................
อําเภอ.........................จังหวัด...................................................ขอรับรองวา........................................................
เปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง............................................ ......... .......................ระดับ.......... ........... ....... ....
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล............ ........................ ...........อําเภอ......... ..................................... ...........
จังหวัด........................................................ผูยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ    
มีความประพฤติดี  และไดปฏิบัติงานในตําแหนงขางตนมาเปนระยะเวลา..............ป................เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน 
 

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

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


