
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
--------------------------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหาร เพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา                      
อ าเภอสุขส าราญ   จังหวัดระนอง 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  เลขที่ต าแหน่ง   

00-0102-๐๐๑  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 
       1.2  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) เลขที่ต าแหน่ง                           
05-0104-001 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
คัดเลือก  (ผนวก ก.) 

ส าหรับการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกหรือต าแหน่งใด ๆ  

๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๓.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
๓.๒  สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานในต าแหน่ง 
๓.๓  ด้านความประพฤติ 
๓.๔  ประวัติรับราชการ 
๓.๕  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดตามเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกท้ายประกาศนี้  
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๔. การสมัคร 
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก ได้ตั้งแต่                   
วันที่ 6 - 29 พฤษภาคม  2558   ณ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  ในวันและเวลาราชการ 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
๕.๑  ใบสมัคร (ผนวก ข.)      จ านวน  ๑  ชุด 
๕.๒  แบบสรุปประวัติการรับราชการ (ผนวก ค.)   จ านวน  ๑  ชุด  
๕.๓  หนังสืออนุญาตของผู้บังคับบัญชาให้สมัครคัดเลือก  (ผนวก ง.) จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๔  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล     จ านวน  ๑  ชุด 

  ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
๕.๕  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา       จ านวน  ๑  ชุด 

  ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก 
๕.๖  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๗  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก   จ านวน  ๑  รูป  

  และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน 
๕.๘  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑  เดือน    จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕.๙  หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน จ านวน  ๑  ฉบับ 

  เทียบประสบการณ์บริหาร กรณีน าคุณวุฒิปริญญาเป็นประสบการณ์ 
  การบริหารเพ่ือลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร 

๕.๑๐  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  จ านวน  ๘  ชุด 
    ที่เข้ารับการคัดเลือก ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A ๔    (ผนวก จ.) 

๕.๑๑  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต (ผนวก ฉ.)   จ านวน ๘ ชุด 
    จ านวน ๓ ชิ้นงาน โดยต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี 

๕.๑๒  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

ส าหรับเอกสารตามข้อ ๕.๕  และ ๕.๖  ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ 
ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ส่วนเอกสารตามข้อ ๕.๑๐  และ ๕.๑๑  ให้จัดท ารวมกันเป็นรูปเล่ม 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารการสมัครตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดไว้ 
ไม่ครบถ้วนในวันสมัคร คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยช าระในวันสมัคร 

คนละ ๔๐๐ บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน)   
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๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน  2558  ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   
อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๗๘ 7 4049   ในวันและเวลาราชการ   
และทางเว็บไซต์ http://www.naka.go.th  

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท้ายประกาศ

นี้ (ผนวก ช .)  ซึ่งประกอบด้วยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ จากข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีตอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ได้แก่ ความรอบรู้งานในหน้าที่  ความรอบรู้ในการบริหารงาน   การบริหารงานอย่างมืออาชีพ  การบริหารงานบุคคล  
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์  และคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร  

๙. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 

13 มิถุนายน 2558  เวลา  10.3๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัด
ระนอง   

๑๐.  การแต่งกาย 
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสัมภาษณ์  

และให้น าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก 

ทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืน ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558       

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  
๐ ๗๗๘7 4049  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ http://www.naka.go.th  

      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว
จัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ าสุด  หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้คะแนนเท่ากัน 
ดังนี้  

(๑) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(๒) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน

ก่อน 
(๓) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบันพร้อมกัน จะพิจารณาจากเงินเดือน 

ผู้ใดมากกว่า 
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(๔) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ 
(๕) ถ้าอายุราชการเท่ากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(๖) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน จะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(๗) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน จะพิจารณาว่าผู้ใดมีอายุมากกว่า  

๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฯ นี้  ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐  วันนับตั้งแต่วันประกาศ 

ผลคัดเลือกฯ เป็นต้นไป  และให้ใช้ได้ส าหรับต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ    
จังหวัดระนอง  เท่านั้น 

๑๔.  การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาคา  เพื่อแต่งตั้งผู้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง (ก .อบต .จังหวัดระนอง)  โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการ
แต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
 

 
(นายจาตุรงค์  ลิ่มศิลา) 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดระนอง 
ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก.หน้า 1  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

---------------------------------------------------------- 
1.ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานทั่วไป  7 
 

                       ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความ
ยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  เทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความช านาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลาย
ด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและ
ส่งเสริมการ  ท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ งานติดต่อ
กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัด อบต.และผู้อ านวยการกอง

วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ 

          (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน                                     
(นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่  ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
          (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต .6 หรือหัวหน้าส่วนวิชาการ
และแผนงาน 6  (นักบริหารงานทั่วไป 6  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราช การเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การ
บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
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2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 7 (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

     -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ 
         (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต . 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6 

หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหน้าส่วนระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นท่ี เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

         (2)  ด ารงต าแหน่งในระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

5.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 6  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบาย

บริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 
 
 

*************************************************************** 
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1. ชื่อต าแหน่ง                  ผู้อ านวยการการกองช่าง ระดับ 7 

(นักบริหารงานช่าง  7) 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา  การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ด าเนินการ
ประกวดราคา  ท าสัญญาจ้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง  ให้บริการตรวจสอบแบบ  รูปและรายการ  เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง  ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและ
อาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา  เช่น  สะพาน  ถนน  ท่อระบายน้ า  ทางเท้า  คลอง  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
ๆ สวนสาธารณะ  ส ารวจข้อมูลการจราจร  ส ารวจและทดลองวัสดุ  ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า  สวนสาธารณะ  
ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงาน
รวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย  เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เข้า
ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 
               -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1 และ 

                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7)  หรือ
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7) หรือที่ ก .อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
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                           (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงาน ช่าง 6 
หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6)  หรือที่ ก.อบต.
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นี้ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) หรือหัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงานช่าง 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 
                    (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 6  หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6)  หรือที่           
ก.อบต .เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 7ว หรือ 7วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 6 แล้ว  จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
ของประเทศ 

 
 
 
 

*************************************************************** 
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ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล………………….. 
อ าเภอ…………………….จังหวัดระนอง 

                         รูปถ่าย 1 นิ้ว 
                                ถ่ายไว้ไม่เกิน  

     6 เดือน 
เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

ล าดับที่สมัคร……… 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...... .......................................... 
............................................  (นักบริหารงาน.........................................)  องค์การบริหารส่วนต าบล……………………….
อ าเภอ…………….................………..จังหวัดระนอง 

  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1. ชื่อ………………………………………………….……………..สกุล…………………………..…………………….………..…………… 

2. เพศ     ชาย    หญิง  

3. วัน  เดือน  ปีเกิด  ………………………..…อายุปัจจุบัน……..……ปี  วันเกษียณอายุราชการ…………………………… 

4. ปัจจุบันค ารงต าแหน่ง 
ประเภทต าแหน่ง    บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 
     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ   ทั่วไป 
เงินเดือนปัจจุบัน……….………….……..…………บาท  เงินประจ าต าแหน่ง…………….…………………….………...บาท 
งาน……………………………………..………….………กอง/ฝ่าย………………………………….…………………………………….… 
องค์การบริหารส่วนต าบล………………………….….อ าเภอ………………………………..จังหวัด…….…………….…..….….. 
โทรศัพท์………………….……………………โทรสาร…………………………….…….e-mail………………………………………… 

5. สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี……………………………………….ซอย/ตรอก………..………………………..ถนน………………...………..………… 
แขวง/ต าบล………………..……………..เขต/อ าเภอ………………………………………จังหวัด…………………………………. 
รหัสไปรษณีย์……………………..………โทรศัพท์………………………………………โทรสาร……………………………………. 
e-mail…………………….…………………. 

 
6. สถานภาพครอบครัว 

  โสด     สมรส    อ่ืน ๆ ………………………………… 
 ชื่อคู่สมรส………………………..……………สกุล……………………………………อาชีพ……………………………..……………….. 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
    ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน…….…..คน (ชาย…..…..คน หญิง………คน) 
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7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) 

เป็นโรคนี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 
8. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษา 
ระดับอ่ืน ๆ 

ที่ส าคัญ 

     

 

9. ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุเข้ารับราชการ……………………………………ต าแหน่ง……………………….………………ระดับ…………………. 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………………….……………...ปี………………….…………เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

1.    

2.    

3.    

ฯลฯ    
 

 ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นผู้บริหารระดับกลาง/ระดับสูง 
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10. การฝึกอบรม  (หลักสูตรที่ส าคัญ ๆ) 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา   ทุนการอบรม 

     

     
     

 
11. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่     ทุนดูงาน 

    

    
    

 
12. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่ปฏิบัติ     ผลส าเรจ็ 

    

    
    

 
13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  

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

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. ประวัติทางด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    

    
    

 
16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน……………ชุด (ที่แนบท้าย) 

(ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว 

          ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ ข้าพเจา้มีคุณสมบตัคิรบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 
ในต าแหน่ง.....................................(นักบริหารงาน.......................................) ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล……………..อ าเภอ………………จังหวัดระนอง ลงวันที่……. เดือน………….….. พ.ศ………..และ
ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ หรือให้ข้อความ
ที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้ 

                                                                   
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………….... 
     (…………………………..…………) 
วัน เดือน ปี………………………………………………..…. 

 

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก…………………… 
         ………………………………………………………………… 
                (ลงชื่อ)……….……………..……….ผู้ตรวจสอบ 
                         (………….…………………..) 
                    เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกฯ 
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แบบสรุปประวัติการรับราชการ 

การสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล……………..อ าเภอ…………….…..จังหวัดระนอง 

-------------------------------------------------------- 
ต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก ............................................................(นักบริหารงาน.........................................................) ระดับ 8 
ช่ือผู้สมัคร ………………………………………อาย…ุ……..ปี………..เดือน  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง …………………………………....ระดับ….…  
สังกัด อบต……………….……………………....อ าเภอ…………………………………จังหวัด…………………………….. 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 
1. เงินเดือนปัจจุบัน           
    (20 คะแนน) 

เงินเดือนปัจจุบัน……………..……..………บาท  

2. วุฒิการศึกษา               
    (15 คะแนน)      

วุฒิการศึกษา …………………………………………………………….  

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
    (20 คะแนน) 
    3.1 ในระดับปัจจุบัน    
          (10 คะแนน) 
          
   3.2 ในทางการบริหาร   
        (10 คะแนน)          

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 
3.1 ตั้งแต่วันท่ี……………………………….ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
      รวม…..……..ปี ………..เดือน………วัน 
 
3.2 ตั้งแต่วันท่ี…………….……………… ..ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2555  
      รวม………….ปี………..เดือน………วัน 

 

4. อายุราชการ                     
   (15 คะแนน) 
                          

 
ตั้งแต่วันท่ี………………………….……………ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2555   
 รวม………….ปี………..เดือน………วัน 

 
 

5. การรักษาวินัย ย้อนหลัง 5 ป)ี                 
   (ระบุการลงโทษทางวินัย) 
   (15 คะแนน) 

 
…………………………………………….……………………………................ 

 

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

6.1 เงินเดือน 1 ตุลาคม 2551………....บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี…..ขั้น 
6.2 เงินเดือน 1 ตุลาคม 2552……….…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี.....ขั้น 
6.3 เงินเดือน 1 ตุลาคม 2553……..…..บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี…..ขั้น 
6.4 เงินเดือน 1 ตุลาคม 2554……....…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี…..ขั้น 
6.5 เงินเดือน 1 ตุลาคม 2555…..…..…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี…..ขั้น 

                                  รวม ……….. ขั้น  

 

 รวมคะแนน  

 

              ขอรับรองว่าถกูต้อง                     ตรวจสอบความถูกต้อง 
    (ลงช่ือ)    เจ้าของประวัติ                 (     )  มีคุณสมบัติถูกต้อง 
 ( ………….………………)      (     )  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  
                         เน่ืองจาก ………………………………………………….
หมายเหตุ                     (ลงช่ือ) …………………….…………..
ผู้ตรวจสอบ 
ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด                     ( …………………………………) 
แล้วส่งแบบสรุปประวัติฯ นี้พร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล                
ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ และพนักงานประวัติรับรองความถูกต้อง                          เลขานกุารคณะกรรมการคัดเลอืกฯ  



 
  
ผนวก ง. 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

 
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

 
      เขียนที่ …………………………………… 

 
    วันที…่……………เดือน………………….…..พ.ศ.  2558 

  ข้าพเจ้า…………………………..……………………………………….ต าแหน่ง………………………………………..…… 
อ าเภอ…………………………………….จังหวัด……………………..…………………..อนุญาตให้………..…………………………………… 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง…………………………………………………………………………ระดับ…………………..………….. 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล……….………………..อ าเภอ…………………...............………จังหวัด………………………..……… 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ………..…………. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งบริหาร ลงวันที่ ................................... 2558 

 
 

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

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทร./โทรสาร…………………………… 

 
 
 



 
ผนวก จ. หน้า 1 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
   

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ต าแหน่ง ……………………………………..ระดับ ........... (นักบริหารงาน………………………) 

1. องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบ  
การเขียน ดังนี้ 

1.1  องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ระดับ 7   (นักบริหารงาน ทั่วไป 7 )  และต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง                         
ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) โดยน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
- แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

(2) บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
1.2  รูปแบบการเขียนข้อเสนอ 

ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี้ 
(1) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนด  
(2) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(3) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน  
(4) มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย  

จ านวน  8 ชุด ตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดตัวอย่างพร้อมค าอธิบายประกอบตาม ผนวก จ.หน้า 
2-6) 

2. วิธีการประเมินข้อเสนอ 
 (1) การประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จะด าเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ  
 ( 2) การประเมินข้อเสนอ จะแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก (19-20 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ท่ีพรั่งพร้อม และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหารด้านวิชาการ 
และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง  
  - ระดับดี (17-18 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์
และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมและในระดับปานกลาง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  - ระดับพอใช้ (15-16 คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่เขียน ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านบริหาร  
ด้านวิชาการ และประสบการณ์ ในระดับปานกลาง ตลอดจนมีความเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่ า 
 (3) การประเมินผลข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้ประเมินจะให้คะแนนตามพิสัย หรือช่วงคะแนนที่ก าหนด
เพ่ือมิให้เกิดอคติในการประเมิน 
 ( 4) ผลการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศฯ นี้  

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



 
ผนวก จ. หน้า 2 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

ตัวอย่างและค าอธิบายประกอบ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

----------------------------------------------- 
 
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เพ่ือการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งบริหาร  เพ่ือให้มีแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนข้อเสนอที่เหมือนกัน  
จึงได้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอตามตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 1. เนื้อหา 
 การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ขอให้ผู้เขียน เขียนข้อเสนอจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนการอ้างอิงทฤษฎี แนวคิดหลักฐานทาง
วิชาการต่าง ๆ ได้ ข้อเสนอที่เขียนต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้  โดยมีเหตุผลประกอบ
ข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสามารถน ามาตรวจติดตามประเมินผลได้ 
 
 2. รูปแบบการน าเสนอ 
  ( 1) ปกหน้า 
  ( 2) สารบัญ 
  ( 3) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  ( 4) บทสรุป 
  ( 5) เอกสารอ้างอิง 
 
 3. การอ้างอิง 
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ อาจมีการอ้างอิงบทความ หรือหนังสือทางวิชาการได้  
ทั้งนี้ เพื่อความแม่นย า (accuracy) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 
 
 4. ขนาด 
 ข้อเสนอมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A 4 โดยจัดพิมพ์และจัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย  
จ านวน 8 ชุด 
 
 

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

 
 



 
ผนวก จ. หน้า 3 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

(ตัวอย่าง) 
 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
หัวข้อที่น าเสนอ 
 1………………………………………………………………………………………………………………..……………………
 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก จ. หน้า 4 

         แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
(ตัวอย่าง) 

 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 

ต าแหน่ง………………………………………..สังกัด…………………………………… 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน………………………………………….…………………………….…………………..……………….……… 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
   ประเภทต าแหน่ง    บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ   ทั่วไป 
    ด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบันเมื่อ…………………………………………………………………………………………………. 
    ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบันเมื่อ…………………………………………………………………………………………………….. 
    เงินเดือนปัจจุบัน………………..………..…………บาท  เงินประจ าต าแหน่ง………….………..….…………………...บาท 
    งาน……………………………………..………………….………กอง/ฝ่าย…………………………………………………………….…. 
    องค์การบริหารส่วนต าบล………….…………..…….อ าเภอ…………….…………………..จังหวัด…….………..….…….….. 
3.  ประวัติส่วนตัว  เกิดวันที…่……..………เดือน…………………………..……………พ.ศ………………………………………… 
                        วันเกษียณอายุราชการ……………………………………..………………………………………………………. 
4.  ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล) 
            คุณวุฒ ิ                   วิชาเอก/สาขา               ปีที่ส าเร็จการศึกษา                 สถาบัน 
     ………………………..      ………………………………….     …………………………………….     ..…..………..……….……….. 
     ………………………..      ………………………………….     …………………………………….     ………………..……………….   
     ………………………..      ………………………………….     …………………………………….     …………………..……………. 
     ………………………..      ………………………………….     …………………………………….     ………………..……………….  
5.  ประวัติการรับราชการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ………………………………..ต าแหน่ง………………….……………………ระดับ………………….…… 
6.  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน    2  ขั้น จ านวน ………… ครั้ง  เมื่อ…………………………………..…………………………………… 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5  ขั้น จ านวน ………… ครั้ง  เมื่อ………………………………………………….…………………… 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน    1  ขั้น จ านวน ………… ครั้ง  เมื่อ…………………..…………………………………………..……… 
                        รวมทั้งหมด   จ านวน ………… ครั้ง 
7.  การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
             ชื่อต าแหน่ง               ประเภทต าแหน่ง          ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง     รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
     ……………..…………………..   ………..……………………….     …………….…………………….     …………………………...... 
     …………………..……………..   ………..……………………….     ………………………..…………     ……….……………………..   
     ………………………..………..   ………..……………………….     ………….……………………….     ……….…………………….. 
     …………………………..……..   ………..……………………….     …………..……………………….    .………….…………………..  
     หมายเหตุ  ประเภทต าแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 



 
ผนวก จ. หน้า 5 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
8.  ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………………จ านวน………………ครั้ง 
     (     )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน จ านวน ………………… ครั้ง 
     (     )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
9.  ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 
         ระหว่างวนัที ่                   หลักสูตร                         สถาบัน                  ทุนการอบรม 
     ………………………………..   …………….………………….     ……………..………………….   ……………….……………...... 
     ………………………………..   …….………………………….     ……..………………………….   …………………………………..   
     ……………………..………...   ………….…………………….     …………………………………   ………………………………….. 
10.  การดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ ) 
          ระหว่างวันที่                      เรื่อง                            สถานที่                    ทุนดูงาน 
     ………………………………..   ………..……………………….    ………………………………….   …………..…………………...... 
     ………………………………..   ………..……………………….    ………………………………….   …………….……………………..   
     ……………………..………..    ………..……………………….    ………………………………….   …………….…………………….. 
11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
      ระยะเวลาปฏิบัติงาน                 เรื่อง                     สถานที่ปฏิบัติงาน               ผลส าเร็จ 
     ………………….……………..   ………..……………………….    ………………………………….   …………..…………………...... 
     …………………….…………..   ………..……………………….    ………………………………….   …………….……………………..   
     ………………….……………..   ………..……………………….    ……….………………………….   ………………………………….. 
12.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
      ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
13.  เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับเครื่องราชฯ ด้วย) 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
14.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
         วันท่ี       รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับการยกย่อง             ผลงาน                 สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
     ………….……   …………..………………..………………….     …………………………….    ……………….……………………...... 
     ……..………..   …………..…………………………..……….     …………………………….    …………………………………………..   
15.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน  
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
                                                          (ลงชื่อ)…………………………………ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                                                                  (………………………………..) 
                                                           วันที่…..………………………………… 



 
ผนวก จ. หน้า 6 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
   

ตอนที่  2  วิสัยทัศน์ 
 
1.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฯลฯ 
2.  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
3.  แนวทางพัฒนา อบต. หากได้รับการคัดเลือก 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

ตอนที่ 3  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ผนวก ฉ.  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  

   
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
ให้ด ารงต าแหน่ง  .............................................  ระดับ ...........(นักบริหารงาน..........................) 

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

ชื่อเจ้าของผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อผลงาน 
เมื่อด ารงต าแหน่ง 

(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถ 
ที่แสดงถึงศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของผลงาน 
การได้รับการยอมรับ 

1. (ชื่อและสาระส าคัญ 
ของผลงานโดยสรุปทั้งนี้ 
ให้แสดงถึง 
- กิจกรรมที่ท า 
- เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ 
- ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้) 
 
2…..…………………………… 

ฯลฯ 
 

3.…….……………………….. 
ฯลฯ 

 

   

 
ลงชื่อ………….……………………...…………. 

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

ลงชื่อ…………………………………..…………. 
      ( ……………………………………) 
     ต าแหน่ง …………………………………………. 
     วันที่……………………………………………..… 
 
หมายเหตุ - ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี 
  - ความเห็นผู้บังคับบัญชาต้องให้ไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ต าแหน่ง  .............................................. ระดับ.......... (นักบริหารงาน.............................) 
---------------------------------------------------------- 

 การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร โดยพิจารณา
ว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์  และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง  ๆอย่างไร 
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอ
ผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จในอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้  
 
1. สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
    จ านวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
 1.1 วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  40  คะแนน 
  ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
  (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  จ านวน  20 คะแนน   
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการ
คัดเลือก  ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4  จัดพิมพ์และจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน  8 ชุด โดยควรจะเสนอ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก  จ.) 
    ข้อมูลส่วนบุคคล 
    แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
  (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน 20 คะแนน 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัด
โครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถ
น าไปปฏิบัติ จนประสบความส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ  เป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะด ารง
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) และต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 (นัก
บริหารงานช่าง 7)  ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ  จ านวน 
3 ชิ้น โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่มรวมกับแบบเสนอวิสัยทัศน์ (รายละเอียดตาม ผนวก ฉ.) 
 1.2 ความสามารถในการบริหาร  จ านวน  30  คะแนน โดยพิจารณาจาก  
  (ก) ความรู้ในการบริหาร  จ านวน  10  คะแนน 

พิจารณาจากหลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิค
การบริหารต่างๆ  
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(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน  10  คะแนน 
พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จ านวน  10 คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอื่น 

 1.3 บุคลิกภาพและภาวะผู้น า    จ านวน  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน  5  คะแนน 
  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  
  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  
  กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส  
  (ข) ความอุตสาหะ     จ านวน  5  คะแนน  

พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
(ค) มนุษยสัมพันธ์    จ านวน  5  คะแนน 

  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง  
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี  
กับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

  (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน  5  คะแนน 
  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสาร  

กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
(จ) ความม่ันคงในอารมณ์   จ านวน  5  คะแนน 
พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ    จ านวน  5  คะแนน 
พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  
และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยพิจารณาจาก  
 2.1  การได้รับเงินเดือน    จ านวน  20  คะแนน 
 2.2  วุฒิการศึกษา    จ านวน 15  คะแนน 
 2.3  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  20  คะแนน 
 2.4  อายุราชการ    จ านวน  15  คะแนน 
 2.5  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)  จ านวน  15  คะแนน 
 2.6  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี)  จ านวน  15  คะแนน 
 
 ( หมายเหตุ :  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ตามผนวก ช . หน้า 3 - 7) 
  ----------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติการรับราชการ 
1.  เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
     (ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พรฎ.การปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2554) 

 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
49,830 35,220 28,880 20.00 
49,010 34,680 28,430 19.80 
48,200 34,110 27,960 19.60 
47,380 33,560 27,490 19.40 
46,560 33,000 27,030 19.20 
45,750 32,450 26,580 19.00 
44,930 31,880 26,120 18.80 
44,130 31,340 25,660 18.60 
43,300 30,790 25,190 18.40 
42,620 30,220 24,730 18.20 
41,930 29,680 24,270 18.00 
41,250 29,110 23,820 17.80 
40,560 28,560 23,370 17.60 
39,880 28,030 22,920 17.40 
39,190 27,480 22,490 17.20 
38,500 26,980 22,040 17.00 
37,830 26,460 21,620 16.80 
37,130 25,970 21,190 16.60 
36,450 25,470 20,780 16.40 
35,760 24,970 20,360 16.20 
35,090 24,490 19,970 16.00 
34,430 24,010 19,580 15.80 
33,770 23,550 19,200 15.60 
33,140 23,080 18,810 15.40 
32,510 22,620 18,440 15.20 
31,900 22,170 18,060 15.00 
31,290 21,710 17,690 14.80 
30,690 21,240 17,310 14.60 
30,100 20,790 16,920 14.40 
29,510 20,320 16,570 14.20 
28,930 19,860 16,190 14.00 
28,350 19,410 15,800 13.80 
27,800 18,950 15,430 13.60 
27,230 18,470 15,050 13.40 
26,660 18,010 14,660 13.20 
26,100 17,560 14,300 13.00 
25,530 17,100 13,910 12.80 
24,960 16,640 13,510 12.60 

ไม่เกิน       24,400 16,190 13,160 12.40 
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2. วุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
    วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

 ปริญญาเอก  15.00 
 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* 13.00 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 12.00 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11.00 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 10.00 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 9.00 

 

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า  หมายถึง  วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก .อบต.ก าหนดไว้ 
   ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง    รวม   20   คะแนน 
 
 1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
 10 ปี   ขึ้นไป  9.20 
 9  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  10  ปี 8.80 
 8  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   9   ปี 8.40 
 7  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   8   ปี 8.00 
 6  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   7   ปี 7.60 
 5  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   6   ปี 7.20 
 4  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   5   ปี 6.80 
 3  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   4   ปี 6.40 
 2  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   3   ปี 6.00 
 
 2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
     (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารงต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล /รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล /
หัวหน้าส่วนต่าง ๆ มานานเท่าใด เป็นต้น) 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
15  ปี   ขึ้นไป  9.50 

 14  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  15  ปี 9.25 
 13  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  14  ปี 9.00 
 12  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  13  ปี 8.75 
 11  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  12  ปี 8.50 
 10  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  11  ปี 8.25 
   9  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  10  ปี 8.00 
   8  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   9   ปี 7.75 
   7  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   8   ปี 7.50 
   6  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   7   ปี 7.25 
   5  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   6   ปี 7.00 
   4  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   5   ปี 6.75 
   3  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   4   ปี 6.50 
   2  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   3   ปี 6.25 
   1  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   2   ปี 6.00 

 

หมายเหตุ การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก  



ผนวก ช.หน้า 6 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ผนวก ช .หน้า 2  ข้อ 2.4 และ 2.5 

 
4. อายุราชการ  คะแนนเต็ม    15  คะแนน 
 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 
 34  ปี  ขึ้นไป  14.75 
 32  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  34  ปี 14.50 
 30  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  32  ปี 14.25 
 28  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  30  ปี 14.00 
 26  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  28  ปี 13.75 
 24  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  26  ปี 13.50 
 22  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  24  ปี 13.25 
 20  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  22  ปี 13.00 
 18  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  20  ปี 12.75 
 16  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  18  ปี 12.50 
 14  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  16  ปี 12.25 
 12  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  14  ปี 12.00 
  10  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  12  ปี 11.75 
   8  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  10  ปี 11.50 
   6  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน    8  ปี 11.25 
   4  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน    6  ปี 11.00 

หมายเหตุ การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก  

 
5. ความผิดย้อนหลัง 5 ป ีคะแนนเต็ม  15  คะแนน 

 
ระดับ 8 ระดับ7 ระดับ 6 คะแนนที่ได้ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 15.00 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  1  ครั้ง 14.00 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  2  ครั้ง 13.00 
ภาคทัณฑ์            1  ครั้ง 12.00 
ตัดเงินเดือน          1  ครั้ง 11.00 
ลดขั้นเงินเดือน      1  ครั้ง 10.00 
ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง  
(ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

9.00 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  2 ครั้ง  
(ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

7.00 

 

 

  



ผนวก ช.หน้า 7 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ผนวก ช .หน้า 2 ข้อ 2.6 

 
6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  5 ปี คะแนนเต็ม    15  คะแนน 
 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม คะแนนที่ได้ 
2 ขั้น/ครั้ง/ปี 1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี 1 ขั้น/ครั้ง/ปี (จ านวนขั้น/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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


