
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

--------------------------------------------------------- 
  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล สายงาน
ผู้บริหาร  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง  สังกัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา   อ าเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๗ และ ๑๕๓  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง  ๗)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๐๕- 

๐๑๐๔-๐๐๑   สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   และคุณสมบัติของผู้มี 
สิทธิสมัครคัดเลือก  (ผนวก  ก.) 

ส าหรับการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก        หากภายหลังปรากฏวา่ผู้สมัครคัดเลือกรายใด มี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกหรือ ต าแหน่งใด ๆ  

๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๓.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
๓.๒  สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานในต าแหน่ง 
๓.๓ ด้านความประพฤติ 
๓.๔ ประวัติรับราชการ 
๓.๕  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดตามเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกท้ายประกาศนี้  

/๔. การสมัคร... 
   -๒- 

๔. การสมัคร 
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสาร 

หลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 



๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ณ  ส านักงานปลัด อบต.  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา  อ าเภอกะเปอร์  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  ชุด 
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 าหนดไว้ไม่ 
ครบถ้วนในวันสมัคร คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยช าระในวันสมัคร 

คนละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
/๗. การประกาศ... 

   
  -๓- 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๖ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ณ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง   หรือสอบถามทางโทรศัพท์   หมายเลข ๐ ๗๗๘๙ ๐๑๑๓  ในวันและเวลา
ราชการ 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท้าย 



ประกาศนี้ (ผนวก ช.)  ซึ่งประกอบด้วยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ จากข้อเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีตอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารบั
การคัดเลือก  ได้แก่  ความรอบรู้งานในหน้าที่  ความรอบรู้ในการบริหารงาน   การบริหารงานอย่างมืออาชีพ   
การบริหารงานบุคคล  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร  

๙. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ใน 

วันเสาร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง   อ าเภอ
เมืองระนอง  จงัหวัดระนอง 

๑๐. การแต่งกาย 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสัมภาษณ์และให้น า 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก 

ทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่   ความประพฤติ  คุณลักษณะอื่น ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๖  มิถุนายน  

๒๕๕๗  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๗๘๙ ๐๑๑๓  ในวันและเวลาราชการ 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว 
จัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ าสุด  หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้คะแนน 
เท่ากัน ดังนี้  

(๑)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(๒) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ

ปัจจุบันก่อน 
(๓) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบันพร้อมกัน จะพิจารณาจากเงินเดือนผู้ใด

มากกว่า 
 

/(๔) ถ้าเงินเดือน... 
-๔- 

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

๑๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฯ นี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐  วันนับตั้งแต่วันประกาศ 

ผลการคัดเลือกฯ เป็นต้นไป  และให้ใช้ได้ส าหรับต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล                           
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   อ าเภอกะเปอร์    จังหวัดระนอง  เท่านั้น 



๑๔. การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านนา  เพ่ือแต่งตั้งผู้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง)  โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับ
การแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๑   เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

   จาตุรงค์  ลิ่มศิลา 

     (นายจาตุรงค์  ลิ่มศิลา) 
       ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดระนอง 

     ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
         ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

---------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง  ๗ 
                    ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงาน
สูงมาก ควบคุมและความรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และ
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการส ารวจ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรม
ต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ด าเนินการประกวดราคา 
ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงาน
ออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบ
ก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบ
งานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ สวนสาธารณะ ส ารวจข้อมูล
การจราจร ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บ ารุงรักษา
เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งาน
สัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) 
- มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  ๖  ข้อ ๑ และ 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง  ๗) หรือหัวหน้าฝ่าย  

(นักบริหารงานช่าง ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 

 
 

/(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง… 
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(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง  ๖ หรือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย  (นักบริหารงานช่าง ๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖)  หรือที่ ก.
อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก าหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓  ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืน
ที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗) หรือหัวหน้าฝ่าย (นัก
บริหารงานช่าง ๗) 

- มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  ๖  ข้อ ๑ และ 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖ หรือเจ้าหน้าที ่

บริหารงานช่าง ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี หรือ 

(๒) ด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดย 
จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
๕. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  ๖ แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 
 

………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



รูปถ่าย ๑ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 
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ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล......................... 

อ าเภอ.........................จังหวัดระนอง 
                            

                         

 
เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

ล าดับที่สมัคร…………… 
 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... 
..................................................... (นักบริหารงาน............................ ๗)  องค์การบริหารส่วนต าบล.........................   
อ าเภอ................................. จงัหวัดระนอง 

  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อ……………………………………………………..สกุล…………………………..……………….……… 

๒. เพศ     ชาย    หญิง  

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

๔. ปัจจุบนัด 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…………………………………..………… 

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

๖. 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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๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) 

เป็นโรคนี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 
๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษา 
ระดับอ่ืน ๆ 

ที่ส าคัญ 

     

 

๙. ประวัติการรับราชการ 

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

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    

๒.    

๓.    

๔.    

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

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา   ทุนการอบรม 

     

     
     

 
๑๑. ดูงาน (ท่ีส าคัญ ๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่     ทุนดูงาน 

    

    
    

 
๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่ปฏิบัติ     ผลส าเร็จ 

    

    
    

 
๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  

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

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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๑๕. ประวัติทางด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    

    
    

 
๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง 
.................... .......................................(นักบริหารงาน................ ๗) ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล................................  อ าเภอ...............................  จังหวัดระนอง ลงวันที่ .......เดือน
.........................  พ.ศ………….และข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความ หรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

                                                                   
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………….….. 
    (……………………..……..…..………) 
วันที่ เดือน ปี……….…………………………………………. 
 

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก………….……. 
         …………………………………………………..………… 
                (ลงชื่อ)……………………..……….ผู้ตรวจสอบ 
                         (…………………………..) 
                 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 
ผนวก ค. 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
 

แบบสรุปประวัติการรับราชการ 
การสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

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

ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก ...............................................................(นักบริหารงาน..............................) ระดับ ๗ 

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

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน           
   (๒๐ คะแนน) 

เงินเดือนปัจจุบัน……………..………บาท  

๒. วุฒิการศึกษา               
    (๑๕ คะแนน)      

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

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
    (๒๐ คะแนน) 
    ๓.๑ ในระดับปจัจุบัน    
         (๑๐ คะแนน) 
    ๓.๒ ในทางการบริหาร   
         (๑๐ คะแนน)          

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 
๓.๑ ตั้งแต่วันท่ี……………………………….ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
      รวม…..……..ปี ………..เดือน………วัน 
๓.๒ ตั้งแต่วันท่ี…………….……………… ..ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
      รวม………….ปี………..เดือน………วัน 

 

๔. อายุราชการ                     
   (๑๕ คะแนน) 
                          

 
ตั้งแต่วันท่ี………………………………………ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   
 รวม………….ปี………..เดือน………วัน 

 
 

๕. การรักษาวินัย ย้อนหลัง ๕ ปี)                 
   (ระบุการลงโทษทางวินัย) 
   (๑๕ คะแนน) 

 
…………………………………………….…………………………….. 

 

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

๖.๑ เงินเดือน  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ……..บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี …ขั้น 
๖.๒  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ …..…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี.....ขั้น 
๖.๓  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ …..…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี.....ขั้น 
๖.๔  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ …..…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี.....ขั้น 
๖.๕  เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ …..…บาท ได้รับการพิจารณาทั้งป…ี.....ขั้น 

                                  รวม ……….. ขั้น  

 

 รวมคะแนน  

 

                 ขอรับรองว่าถูกต้อง                    ตรวจสอบความถูกต้อง 
(ลงช่ือ)      เจ้าของประวัต ิ    (     )  มีคุณสมบตัิถูกต้อง 
 (………….…………………………)      (     )  มีคุณสมบตัิไม่ถูกต้อง 

          เนื่องจาก………………………………………… 
หมายเหตุ        (ลงช่ือ) …………………………..ผู้ตรวจสอบ 
ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องทีก่ าหนด                     (…………………………) 
แล้วส่งแบบสรุปประวัติฯ นี้พร้อมใบสมคัรและส าเนาบัตรประวัติพนกังานส่วนต าบล                
ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ และพนกังานประวัติรับรองความถกูต้อง                          เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 
ผนวก ง. 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

 
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

 
      เขียนที่…………………………………… 

 
    วันที…่…………เดือน…………………………………...พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………….……………..……
อ าเภอ……………………………….จังหวัด…………………………..อนุญาตให้……………..…………………………..ซึ่งเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่ง……………………………………………………………………ระดับ……………….…..สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล…………………………………..อ าเภอ………………………จังหวัด……..……………สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล………………. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งบริหาร ลงวันที่ .................... ๒๕๕๗ 

 
 

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

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 



 
ผนวก จ. หน้า ๑ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ต าแหน่ง ………………………..………………..ระดับ ๗ (นักบริหารงาน……………….๗) 

๑. องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบ
การเขียน ดังนี้ 

๑.๑ องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
(๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง ๗) โดยน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
- แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

(๒) บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
๑.๒  รูปแบบการเขียนข้อเสนอ 

ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี้ 
(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
(๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น 
(๔) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน  ๘ 

ชุด ตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดตัวอย่างพร้อมค าอธิบายประกอบตาม ผนวก จ.หน้า  ๒-๖ 

๒. วิธีการประเมินข้อเสนอ 
       (๑) การประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จะด าเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ 
       (๒) การประเมินข้อเสนอ จะแบ่งการประเมินเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก (๑๙-๒๐ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ท่ีพรั่งพร้อม และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร ด้านวิชาการ 
และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 
  - ระดับดี (๑๗-๑๘ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์
และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมและในระดับปานกลาง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  - ระดับพอใช้ (๑๕-๑๖ คะแนน) หมายถึง ข้อเสนอที่เขียน ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านบริหาร 
ด้านวิชาการ และประสบการณ์ ในระดับปานกลาง ตลอดจนมีความเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่ า 
 (๓) การประเมินผลข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้ประเมินจะให้คะแนนตามพิสัย หรือช่วงคะแนนที่ก าหนด
เพ่ือมิให้เกิดอคติในการประเมิน 
 (๔) ผลการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศฯ นี้ 

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



 
ผนวก จ. หน้า ๒ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

ตัวอย่างและค าอธิบายประกอบ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

----------------------------------------------- 
 
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เพ่ือการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งบริหาร  เพ่ือให้มีแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนข้อเสนอที่เหมือนกัน   
จึงได้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอตามตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 ๑. เนื้อหา 
 การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ขอให้ผู้เขียน เขียนข้อเสนอจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนการอ้างอิงทฤษฎี    แนวคิดหลักฐานทาง
วิชาการต่าง ๆ ได้ ข้อเสนอที่เขียนต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบ
ข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสามารถน ามาตรวจติดตามประเมินผลได ้

 ๒. รูปแบบการน าเสนอ 
  (๑) ปกหน้า 
  (๒) สารบัญ 
  (๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  (๔) บทสรุป 
  (๕) เอกสารอ้างอิง 

๓. การอ้างอิง 
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ อาจมีการอ้างอิงบทความ หรือหนังสือทางวิชาการได้ทั้งนี้ เพ่ือความ
แม่นย า (accuracy) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

 ๔. ขนาด 
 ข้อเสนอมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A ๔ โดยจัดพิมพ์และจัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย จ านวน 
๘ ชุด 
 
 

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

 
 
 
 



 
ผนวก จ. หน้า ๓ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

(ตัวอย่าง) 
 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
หัวข้อที่น าเสนอ 

  ๑……………………………………………………………………………………… 
  ๒……………………………………………………………………………………… 
  ๓……………………………………………………………………………………… 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก จ. หน้า ๔ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
(ตัวอย่าง) 

 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 

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

ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
๑. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน………………………………………….…………………………..……………….………………..…… 

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

     วิชาชีพเฉพาะ   เชี่ยวชาญเฉพาะ   ทั่วไป 
    ด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบันเมื่อ……………………………………………………………………………………..….. 
    ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบันเมื่อ…………………………………………………………………………………………….. 
    เงินเดือนปัจจุบัน……….……..……..…………บาท  เงินประจ าต าแหน่ง………….……….…………………...บาท 
    งาน…………………………………………….………กอง/ฝ่าย……………………………….…………………………….….… 
    องค์การบริหารส่วนต าบล………………..…….อ าเภอ……………………………..จังหวัด…….…………….…….….. 
๓.  ประวัติส่วนตัว  เกิดวันที่…….………เดือน……………………..…………………พ.ศ…………………………………… 
                        วันเกษียณอายุราชการ……………………………………………………………………………. 
๔.  ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล) 
            คุณวุฒิ                    วิชาเอก/สาขา                  ปีที่ส าเร็จการศึกษา          สถาบัน 
     ………………………..            ………………………….            …………………………….      ………………….. 
     ………………………..            ………………………….            …………………………….      …………………..   
     ………………………..            ………………………….            …………………………….      ………………….. 
     ………………………..           ………………………….            …………………………….       …………………..  
๕.  ประวัติการรับราชการการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ………………………………..ต าแหน่ง……………………………...………ระดับ…………… 
๖.  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง ๕ ปี) 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน    ๒   ขั้น จ านวน …………… ครั้ง  เมื่อ……………………………………………….……… 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕  ขั้น จ านวน …………… ครั้ง  เมื่อ………………………………………….…………… 
     - เลื่อนขั้นเงินเดือน     ๑  ขั้น จ านวน …………… ครั้ง  เมื่อ………………………………….…………..……… 
                        รวมทั้งหมด    จ านวน………..……ครั้ง 
๗.  การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
      ชื่อต าแหน่ง        ประเภทต าแหน่ง         ชว่งเวลาที่ด ารงต าแหน่ง     รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
     ………………………..   ………………………….     ……………………………..….   ………………………………...... 
     ………………………..   ………………………….     ……………………………..….   ……………………….…………..   
     ………………………..   ………………………….     ……………………………..….   …………………………….…….. 
     ………………………..   ………………………….     ……………………………..….   …………………………….……..  
     หมายเหตุ  ประเภทต าแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

 
 



 
ผนวก จ. หน้า ๕ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
๘.  ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………………จ านวน………………….…ครั้ง 
     (     )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
     (     ) เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน จ านวน …………………ครั้ง 
     (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
๙.  ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 
       ระหว่างวันที่            หลักสูตร                    สถาบัน              ทุนการอบรม 
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   ……………………...... 
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   …………………….…..   
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   …………………….….. 
๑๐.  การดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ ) 
       ระหว่างวันที่             เรื่อง                      สถานที่                  ทุนดูงาน 
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   ……………………...... 
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   …………………….…..   
     ………………………..   ………………………….     …………………………….   …………………….….. 
๑๑.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
      ระยะเวลาปฏิบัติงาน         เรื่อง                   สถานที่ปฏิบัติงาน        ผลส าเร็จ 
     ………………………..       ………………………….     …………………………….   ……………………. 
     ………………………..       ………………………….     …………………………….   …………………….   
     ………………………..       ………………………….     …………………………….   ……………………. 
๑๒.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
      ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………….. 
      คอมพิวเตอร์……………………………………………………………………………………………………... 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………. 
๑๓.  เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับเครื่องราชฯ ด้วย) 
      …………………………………………………………………………………………………………………..…… 
๑๔.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
         วันที่    รางวัล/เกียรติยศท่ีได้รับการยกย่อง            ผลงาน            สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
     ……………   …………………..………………….            …………………………….   ………………………............ 
     ……………   ……………………………..……….            …………………………….   …………………………….…..   
๑๕.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงชื่อ)………………………………..…ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                                                                   (………………………………..) 
                                                           วันที่………………………………..…… 

 



 
ผนวก จ. หน้า ๖ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
   

ตอนที่  ๒  วิสัยทัศน์ 
 
๑.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
๒.  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
๓.  แนวทางพัฒนา อบต.หากได้รับการคัดเลือก 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฯลฯ 

 
ตอนที่ ๓  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     
 



 
ผนวก ฉ.  

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
 

แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง  ๗) 
------------------------------------------------- 

 
ชื่อเจ้าของผลงาน........................................................................................................ ............................................... 

ผลงานชิ้นที่ ๑ (ชื่อและสาระส าคัญของผลงานโดยสรุป  ทั้งนี้ให้แสดงถึง.................................................................. 
- กิจกรรมที่ท า 
- เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ 
- ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้) 

เมื่อด ารงต าแหน่ง(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ)………………………………………..……………………………………………………….. 
ความรู้ความสามารถที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ…………………………………………………………………….. 
ประโยชน์ของผลงานการได้รับการยอมรับ………………………………………………………………..………………………………. 

ผลงานชิ้นที่ ๒........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลงานชิ้นที่ ๓................................................................................ ........................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

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

                                                    ต าแหน่ง............................................................... 
                          วันที่.............................................................. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

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

                                                 ต าแหน่ง............................................................. 
                      วันที่.............................................................. 

 
หมายเหตุ - ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลการปฏิบัติงานประจ าปี ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี 
  - ความเห็นผู้บังคับบัญชาต้องให้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี ก่อนเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 



 
ผนวก ช. หน้า ๑ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ต าแหน่ง  .............................................. ระดับ ๗ (นักบริหารงาน........................... ๗) 

---------------------------------------------------------- 
 การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร โดยพิจารณา
ว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ 
อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และ
น าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จในอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้  
 
๑. สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
    จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  ๔๐  คะแนน 
  ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
  (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการการคัดเลือก  จ านวน  ๒๐ คะแนน   
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการ
คัดเลือก  ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A๔  จัดพิมพ์และจดัท าเป็นรูปเล่ม จ านวน ๘ ชุด โดยควรจะน าเสนอ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก  จ.) 
    ข้อมูลส่วนบุคคล 
    แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
    แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
    แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
  (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  ๒๐ คะแนน 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัด
โครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถ
น าไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง ๗) ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ก่อนวัน
น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ  จ านวน ๓ ชิ้น โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่มรวมกับแบบเสนอวิสัยทัศน์ 
(รายละเอียดตาม ผนวก ฉ.) 
 ๑.๒ ความสามารถในการบริหาร  จ านวน  ๓๐  คะแนน โดยพิจารณาจาก 
  (ก) ความรู้ในการบริหาร  จ านวน  ๑๐  คะแนน 

พิจารณาจากหลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิค
การบริหารต่างๆ  

 
 
 



 
ผนวก ช. หน้า ๒ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ    
 

(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน  ๑๐  คะแนน 
พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน  ๑๐ คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอื่น 

 ๑.๓ บุคลิกภาพและภาวะผู้น า    จ านวน  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน ๕ คะแนน 
  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น                      
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์  ครองตน   ครองคน  ครองงาน  โดยธรรมกล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าท า  กล้า
น า  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 
  (ข) ความอุตสาหะ     จ านวน  ๕  คะแนน  

พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

(ค) มนุษยสัมพันธ์    จ านวน  ๕  คะแนน 
  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องาน
ราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
  (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน  ๕  คะแนน 
  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกัผู้
บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความม่ันคงในอารมณ์   จ านวน  ๕  คะแนน 
พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ    จ านวน  ๕  คะแนน 
พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  
และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยพิจารณาจาก 
  ๒.๑ การได้รับเงินเดือน   จ านวน  ๒๐  คะแนน 
  ๒.๒ วุฒิการศึกษา   จ านวน ๒๐  คะแนน 
  ๒.๓  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  ๒๐  คะแนน 
  ๒.๔  อายุราชการ   จ านวน  ๒๐  คะแนน 
  ๒.๕  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี) จ านวน  ๒๐  คะแนน 
  ๒.๖  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี) จ านวน  ๒๐  คะแนน 
 
 (หมายเหต ุ:  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ตามผนวก ช. หน้า ๓-๗) 
  -------------------------------------------------------------------- 

 
 



 
ผนวก ช.หน้า ๓ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   ผนวก ช.หน้า ๒  ข้อ ๒.๑ 
 

ประวัติการรับราชการ 
 
๑.  เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
     (ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พรฎ.การปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๕๔) 

 
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๔๙,๘๓๐ ๓๕,๒๒๐ ๒๘,๘๘๐ ๒๐.๐๐ 
๔๙,๐๑๐ ๓๔,๖๘๐ ๒๘,๔๓๐ ๑๙.๘๐ 
๔๘,๒๐๐ ๓๔,๑๑๐ ๒๗,๙๖๐ ๑๙.๖๐ 
๔๗,๓๘๐ ๓๓,๕๖๐ ๒๗,๔๙๐ ๑๙.๔๐ 
๔๖,๕๖๐ ๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๔๕,๗๕๐ ๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๔๔,๙๓๐ ๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๔๔,๑๓๐ ๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๔๓,๓๐๐ ๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๔๒,๖๒๐ ๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๔๑,๙๓๐ ๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๔๑,๒๕๐ ๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๔๐,๕๖๐ ๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๓๙,๘๘๐ ๒๘,๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๓๙,๑๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๓๘,๕๐๐ ๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๓๗,๘๓๐ ๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๓๗,๑๓๐ ๒๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๓๖,๔๕๐ ๒๕,๔๗๐ ๒๐,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๓๕,๗๖๐ ๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๓๕,๐๙๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๓๔,๔๓๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๓๓,๗๗๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๓๓,๑๔๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๓๒,๕๑๐ ๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๓๑,๙๐๐ ๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๓๑,๒๙๐ ๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๓๐,๖๙๐ ๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๓๐,๑๐๐ ๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๒๙,๕๑๐ ๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๒๐ 
๒๘,๙๓๐ ๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๔.๐๐ 
๒๘,๓๕๐ ๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๘๐ 
๒๗,๘๐๐ ๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๖๐ 
๒๗,๒๓๐ ๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๔๐ 
๒๖,๖๖๐ ๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๒๐ 
๒๖,๑๐๐ ๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๓.๐๐ 
๒๕,๕๓๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๘๐ 
๒๔,๙๖๐ ๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๑๐ ๑๒.๖๐ 

ไม่เกิน       ๒๔,๔๐๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๒.๔๐ 



 
ผนวก ช.หน้า ๔ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ผนวก ช.หน้า ๒  ข้อ ๒.๒ 
 

 
๒. วุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
    วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 

 ปริญญาเอก  ๑๕.๐๐ 
 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* ๑๓.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๒.๐๐ 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๑.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๐.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ๙.๐๐ 

 

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า  หมายถึง  วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ช.หน้า ๕ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   ผนวก ช.หน้า ๒  ข้อ ๒.๓ 
 

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง    รวม   ๒๐   คะแนน 
 
 ๑) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
 ๑๐ ปี   ขึ้นไป  ๙.๒๐ 
 ๙  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๘.๘๐ 
 ๘  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๙   ปี ๘.๔๐ 
 ๗  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๘   ปี ๘.๐๐ 
 ๖  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๗   ปี ๗.๖๐ 
 ๕  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๖   ปี ๗.๒๐ 
 ๔  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๕   ปี ๖.๘๐ 
 ๓  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๔   ปี ๖.๔๐ 
 ๒  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๓   ปี ๖.๐๐ 

 
 ๒) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
     (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารงต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล /รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล /
หัวหน้าส่วนต่าง ๆ มานานเท่าใด เป็นต้น ) 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๑๕  ปี   ขึ้นไป  ๙.๕๐ 

 ๑๔  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี ๙.๒๕ 
 ๑๓  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี ๙.๐๐ 
 ๑๒  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๓  ปี ๘.๗๕ 
 ๑๑  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี ๘.๕๐ 
 ๑๐  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๑  ปี ๘.๒๕ 
   ๙  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๘.๐๐ 
   ๘  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๙   ปี ๗.๗๕ 
   ๗  ปี   ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๘   ปี ๗.๕๐ 
   ๖  ป ี  ขึน้ไป แต่ไม่เกิน   ๗   ปี ๗.๒๕ 
   ๕  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๖   ปี ๗.๐๐ 
   ๔  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๕   ปี ๖.๗๕ 
   ๓  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๔   ปี ๖.๕๐ 
   ๒  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๓   ปี ๖.๒๕ 
   ๑  ป ี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน   ๒   ปี ๖.๐๐ 

หมายเหตุ การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
 



 
ผนวก ช.หน้า ๖ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ผนวก ช.หน้า ๒  ข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ 
 

๔. อายุราชการ  คะแนนเต็ม    ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
 ๓๔  ปี  ขึ้นไป  ๑๔.๗๕ 
 ๓๒  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๔  ปี ๑๔.๕๐ 
 ๓๐  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๒  ปี ๑๔.๒๕ 
 ๒๘  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๐  ปี ๑๔.๐๐ 
 ๒๖  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๘  ปี ๑๓.๗๕ 
 ๒๔  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๖  ปี ๑๓.๕๐ 
 ๒๒  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๔  ปี ๑๓.๒๕ 
 ๒๐  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๒  ปี ๑๓.๐๐ 
 ๑๘  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๐  ปี ๑๒.๗๕ 
 ๑๖  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๘  ปี ๑๒.๕๐ 
 ๑๔  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๖  ปี ๑๒.๒๕ 
 ๑๒  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี ๑๒.๐๐ 
  ๑๐  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี ๑๑.๗๕ 
   ๘  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี ๑๑.๕๐ 
   ๖  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน    ๘  ปี ๑๑.๒๕ 
   ๔  ปี  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน    ๖  ปี ๑๑.๐๐ 

หมายเหตุ การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 

 

 
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 

 
ระดับ ๘ ระดับ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๕.๐๐ 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๑  ครั้ง ๑๔.๐๐ 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๒  ครั้ง ๑๓.๐๐ 
ภาคทัณฑ์            ๑  ครั้ง ๑๒.๐๐ 
ตัดเงินเดือน          ๑  ครัง้ ๑๑.๐๐ 
ลดขั้นเงินเดือน      ๑  ครั้ง ๑๐.๐๐ 
ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง  
(ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

๙.๐๐ 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒ ครั้ง  
(ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

๗.๐๐ 

 



  
ผนวก ช.หน้า ๗ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ผนวก ช.หน้า ๒ ข้อ ๒.๖ 
 

๖. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  ๕ ปี คะแนนเต็ม    ๑๕  คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม คะแนนที่ได ้
๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี (จ านวนขั้น/ปี) 

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
 

๔ ๑ - ๙.๕ ๑๓.๕๐ 
 

๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๑๓.๐๐ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๑ 
- 

๘.๕ 
๘.๕ 

๑๒.๕๐ 

๓ 
๒ 
๑ 

- 
๒ 
๔ 

๒ 
๑ 
- 

๘ 
๘ 
๘ 

๑๒.๐๐ 

๒ 
๑ 
- 

๑ 
๓ 
๕ 

๒ 
๑ 
- 

๗.๕ 
๗.๕ 
๗.๕ 

๑๑.๕๐ 

๒ 
๑ 
- 

- 
๒ 
๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

๗ 
๗ 
๗ 

๑๑.๐๐ 

๑ 
- 

๑ 
๓ 

๓ 
๒ 

๖.๕ 
๖.๕ 

๑๐.๕๐ 

๑ 
- 

- 
๒ 

๔ 
๓ 

๖ 
๖ 

๑๐.๐๐ 

- ๑ ๔ ๕.๕ ๙.๕๐ 
 

- - ๕ ๕ ๙.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


