
                                                                   
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

เร่ือง  การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ 
ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘)  

องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔ (๔), ๑๐๒, ๑๐๓ (๓), ๑๐๗  และข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลไสหร้าท่ี ๓๙๙/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   จึงประกาศ       
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี ้

    ๑. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘)                
เลขท่ีต าแหน่ง ๐๐ – ๐๑๐๑ - ๐๐๑  

     ๒. รายละเอียดต าแหน่ง  
  หน้า ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง และลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ  รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 

     ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังในวันรับสมัคร 
(วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดังนี้    

/ คุณสมบัติ.... 
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  - คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ในฐานะปลัด อบต. ๘ 

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
 การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 

๒. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)  หรือท่ี ก.อบต. 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 
                     ๓. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด อบต . ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗  หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงาน อบต. หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ก าหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี  ส าหรับ    ผู้ได้รับ
ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือ
ทางอื่นท่ี ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  ๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า  ขั้น ๑๙,๘๖๐.- บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๘) 

            ๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
              ๑. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย 
           ๒. มีความสามารถในการศกึษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
            ๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
            ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
            ๕. มีความรูค้วามเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการท่ีสังกัด 
            ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
            ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
            ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
            ๙. มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
           ๑๐. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   ๑๑. มีความรูค้วามสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร ์
    ๑๒. มีความรูค้วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๕. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ท่ี               

งานบริหารทั่วไป  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่
วันที่ ๑๖  พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๓๓-๔๒๓๖     

          / โดยผู้... 
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โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติในต าแหน่งท่ีสมัคร  

  ๖. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก  
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับดังต่อไปน้ี 

       ๖.๑ ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด (เอกสารหมายเลข ๑) 
       ๖.๒ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน  ๑  ชุด 
       ๖.๓ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก 
       ๖.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  

จ านวน ๓ รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
       ๖.๕ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒)  
        ๖.๖ แบบแสดงผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  พร้อมท้ังจัดส่งเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบ

ความส าเร็จ ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี จ านวน  ๒ ช้ิน  จ านวน  ๘  ชุด โดยให้น าส่งในวันสมัครคัดเลือก  
       ๖.๗ หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การ

บริหาร (กรณีท่ีน าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะในการด ารงต าแหน่งบริหาร ) 
จ านวน ๑ ชุด 

        ๖.๘ หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  (เอกสารหมายเลข ๓)   

        ๖.๙ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  (เอกสารหมายเลข ๔)  

        ๖.๑๐ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
       ๖.๑๑ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

  ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก  รายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มี
สิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีประกาศดังกล่าว  

 ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ผู้ ส มั ค ร จ ะ ต้ อ ง ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร สมั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก พ นั ก ง า น                      

ส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า    
ต าแหน่งละ ๔๐๐  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวนัสมัคร 

         
  / ๘. การประกาศ.... 

 
 
 



-๔- 

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
        คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกฯ  ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๗   
       ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือว่าคะแนนคุณสมบัติ
ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือ
ทักท้วงหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนหรือทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  ภายในวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคะแนน
คุณสมบัติแต่อย่างใด  

     ๙. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
            คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  จะด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ในวันเสาร์  ที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

    ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับ

ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  จะด าเนินการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยประเมินการ
จัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครคัดเลือก  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนน
คุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติ
แนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.)     

๑๑. การแต่งกาย 
                            ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันสัมภาษณ์และให้
น าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะ        

หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความประพฤติ  คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
        บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือก และให้ใช้ได้ส าหรับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้าเท่านั้น  

 
/ คณะกรรมการ... 

 



-๕- 
 

คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการ
สัมภาษณ์แล้วจัดล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ท่ีได้คะแนนต่ าสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับผู้
คะแนนเท่ากัน ดังนี้  

 (ก) ถา้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์กอ่น 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับ

ปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใด

มากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช์ั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณใ์นชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาว่าผู้ใดมีอายุมากกว่า   

  ๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่                            
๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

   ๑๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
      ๑๔.๑ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล                

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จะรายงานผล   การ
คัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบในการ
แต่งต้ัง  โดยผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ท่ีอยู่ในล าดับถัดไป 
                 ๑๔.๒ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งท่ีว่างและภายหลัง มีต าแหน่งว่างเพิ่ม
อีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปของต าแหน่งตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่ง
ได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 

 (นายสมยศ  หนูหนอง) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 



ผนวก ก. 
 
ชื่อต าแหน่ง         นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ๘ 
 
ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าท่ีพิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและ
ด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งท่ีต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล   โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น การอนุญาต   การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การ
ประกอบการค้าซึ่งเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ  รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ าสะอาด   หรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  จัดให้มีสุสานฌาปน
สถาน  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มี
และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบ ารุงส้วม
สาธารณะ  จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการสาธารณูปการ  จัดให้
มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มี   และบ ารุงสถานท่ีส าหรับ
การกีฬาและพลศึกษา  จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์  และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  และหน้าท่ีอื่น ๆ ซึ่งมีค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น การเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังท่ีอยู่ในท้องท่ี การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบ
เรียบร้อย     ในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง  และคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้น
เงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนต าบลประจ าปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลตามท่ี  ก.อบต.จังหวัด แต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน
พนักงานส่วนต าบลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  เป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา            
เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินท่ัวไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน   

/ ลงนาม... 
            



-๒- 
 
ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี   เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานประจ าปี   เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ
และกรรมการควบคุมการก่อสร้าง   เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร   เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน              
เป็นกรรมการอ านวยการศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจ าปี  อันเป็นประเพณีท้องถิ่น  
หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัยต่างๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง  เข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี และ
งบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้
ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัด อบต. ๘  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน อบต.๖ ข้อ ๑ และ 
 (๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)  หรือท่ี                  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่น                 
ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 
 (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗ หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงาน อบต. หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ก าหนดเวลา ๔ ปี  ให้ลดเป็น ๓ ปี  ส าหรับ                  
ผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง   รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  
กฎหมายหรือทางอื่นท่ี ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย 

           ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 
/ ๕. มีความ... 

 
 



 
                                                       -๓- 
 
           ๕. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
  ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           ๙. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          ๑๐. มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
๑๒. มีความรู้ความเข้าในในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก 

-------------------------------- 
   การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร     
โดยจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์และผลงานในอดีต  
วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งท่ีเข้ารับการ
คัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความส าเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว 
จ านวน  ๒  ช้ิน (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
           ๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน  ดังนี้ 
               ๑.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ  
จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                     (๑) วิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  ๔๐  คะแนน 
                      - ความรอบรู้งานในหน้าท่ี  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง รวมท้ัง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก    จ านวน  ๒๐ คะแนน 
                             วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท า
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 ข้อมูลส่วนบุคคล        

 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 

 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 

 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
                          (ข) ผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต    จ านวน  ๒๐ คะแนน 
                              ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผล
ดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้                   
เช่น  การจัดโครงการใหม่ๆ  ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ  หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ                   
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก      
(อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
                    (๒) ความสามารถในการบริหาร  ๓๐ คะแนน  พิจารณาจาก  
                        (ก) ความรู้ในการบริหาร จ านวน  ๑๐  คะแนน  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ   
     (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการตัดสินใจ  
การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้
เข้ารับการคัดเลือก              
                 (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จ านวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและ
ปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอื่น 

/ (๓) บุคลิกภาพ... 
 



 
-๒- 

                 
                   (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   ๓๐   คะแนน   โดยพิจารณาจาก 
           (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน  ๕ คะแนน  
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  
มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กล้าคิด กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน มีความ
โปร่งใส 

           (ข) ความอุตสาหะ  จ านวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะอดทนและเอาใจใส่  หน้าท่ี
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

     (ค) มนุษย์สัมพันธ์  จ านวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ                   
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี                
กับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

     (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ              
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

     (จ) ความมั่นคงในอารมณ์  จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความหนักแน่น ของสภาวะอารมณ์ 
     (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับได้ 

              ๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้แก่ 
                     (๑)  การได้รับเงินเดือน   จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๒)  วุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑๕  คะแนน 
          (๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๔)  อายุราชการ    จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๕)  การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง  ๕  ปี)  จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๖)  ความดีความชอบ  (ย้อนหลัง  ๕  ปี)   จ านวน  ๑๕  คะแนน    
 
หมายเหต ุ เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตามเอกสารท้ายผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายผนวก ข. 
เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 

ประวัติการรับราชการ 
๑) เงินเดือน  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๓๕,๒๒๐ 
๓๔,๖๘๐ 
๓๔,๑๑๐ 
๓๓,๕๖๐ 
๓๓,๐๐๐ 
๓๒,๔๕๐ 
๓๑,๘๘๐ 
๓๑,๓๔๐ 
๓๐,๗๙๐ 
๓๐,๒๒๐ 
๒๙,๖๘๐ 
๒๙,๑๑๐ 
๒๘,๕๖๐ 
๒๘,๐๓๐ 
๒๗,๔๘๐ 
๒๖,๙๘๐ 
๒๖,๔๖๐ 
๒๕,๙๗๐ 
๒๕,๔๗๐ 
๒๔,๙๗๐ 
๒๔,๔๙๐ 
๒๔,๐๑๐ 
๒๓,๕๕๐ 
๒๓,๐๘๐ 
๒๒,๖๒๐ 
๒๒,๑๗๐ 
๒๑,๗๑๐ 
๒๑,๒๔๐ 
๒๐,๗๙๐ 
๒๐,๓๒๐ 
๑๙,๘๖๐ 
๑๙,๔๑๐ 
๑๘,๙๕๐ 
๑๘,๔๗๐ 
๑๘,๐๑๐ 
๑๗,๕๖๐ 
๑๗,๑๐๐ 
๑๖,๖๔๐ 
๑๖,๑๙๐ 

๒๘,๘๘๐ 
๒๘,๔๓๐ 
๒๗,๙๖๐ 
๒๗,๔๙๐ 
๒๗,๐๓๐ 
๒๖,๕๘๐ 
๒๖,๑๒๐ 
๒๕,๖๖๐ 
๒๕,๑๙๐ 
๒๔,๗๓๐ 
๒๔,๒๗๐ 
๒๓,๘๒๐ 
๒๓,๓๗๐ 
๒๒,๙๒๐ 
๒๒,๔๙๐ 
๒๒,๐๔๐ 
๒๑,๖๒๐ 
๒๑,๑๙๐ 
๒๐,๗๘๐ 
๒๐,๓๖๐ 
๑๙,๙๗๐ 
๑๙,๕๘๐ 
๑๙,๒๐๐ 
๑๘,๘๑๐ 
๑๘,๔๔๐ 
๑๘,๐๖๐ 
๑๗,๖๙๐ 
๑๗,๓๑๐ 
๑๖,๙๒๐ 
๑๖,๕๗๐ 
๑๖,๑๙๐ 
๑๕,๘๐๐ 
๑๕,๔๓๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๔,๖๖๐ 
๑๔,๓๐๐ 
๑๓,๙๑๐ 
๑๓,๕๓๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๒๐.๐๐ 
๑๙.๘๐ 
๑๙.๖๐ 
๑๙.๔๐ 
๑๙.๒๐ 
๑๙.๐๐ 
๑๘.๘๐ 
๑๘.๖๐ 
๑๘.๔๐ 
๑๘.๒๐ 
๑๘.๐๐ 
๑๗.๘๐ 
๑๗.๖๐ 
๑๗.๔๐ 
๑๗.๒๐ 
๑๗.๐๐ 
๑๖.๘๐ 
๑๖.๖๐ 
๑๖.๔๐ 
๑๖.๒๐ 
๑๖.๐๐ 
๑๕.๘๐ 
๑๕.๖๐ 
๑๕.๔๐ 
๑๕.๒๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๔.๘๐ 
๑๔.๖๐ 
๑๔.๔๐ 
๑๔.๒๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๘๐ 
๑๓.๖๐ 
๑๓.๔๐ 
๑๓.๒๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๘๐ 
๑๒.๖๐ 
๑๒.๔๐ 

 
 

๒) วุฒิการศึกษา… 
 



-๒- 
 

๒) วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
     วุฒิการศกึษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 
                                ปรญิญาเอก 
                                ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                                ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

๑๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 

 
 วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่าการศึกษาท่ี ก .อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
    ต าแหน่ง 
 
๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  รวมคะแนน ๒๐ คะแนน 
    ๑) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 
                                 ๑๐ ปีขึ้นไป 
                                 ๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
                                 ๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี  
                                 ๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
                                 ๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
                                 ๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
                                 ๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
                                 ๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
                                 ๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี 

๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 

 
 

 
 
 

/๒) ระยะเวลาการ... 
 
 

 



-๓- 
 

 ๒) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหาร   โดยไม่ต้อง
พิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้า
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้าส่วนต่างๆ มานานเท่าใด เป็นต้น) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 
                                ๑๕ ปีขึ้นไป 
                                ๑๔ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
                                ๑๓ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี  
                                ๑๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ ปี 
                                ๑๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี 
                                ๑๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี 
                                ๙ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
                                ๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
                                ๗ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
                                ๖ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
                                ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
                                ๔ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
                                ๓ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
                                ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี  
                                ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ปี 

๙.๕๐ 
๙.๒๕ 
๙.๐๐ 
๘.๗๕ 
๘.๕๐ 
๘.๒๕ 
๘.๐๐ 
๗.๗๕ 
๗.๕๐ 
๗.๒๕ 
๗.๐๐ 
๖.๗๕ 
๖.๕๐ 
๖.๒๕ 
๖.๐๐ 

 
หมายเหต ุ: การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ ๔) อายุราชการ... 

 
 



-๔- 
 
๔) อายุราชการ  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 
                                ๓๔ ปีขึ้นไป 
                                ๓๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๔ ปี 
                                ๓๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๒ ปี  
                                ๒๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี 
                                ๒๖ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๘ ปี 
                                ๒๔ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๖ ปี 
                                ๒๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๔ ปี 
                                ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๒ ปี 
                                ๑๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี 
                                ๑๖ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี 
                                ๑๔ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๖ ปี 
                                ๑๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี 
                                ๑๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี 
                                ๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
                                ๖ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
                                ๔ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 

๑๔.๗๕ 
๑๔.๕๐ 
๑๔.๒๕ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๗๕ 
๑๓.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๒๕ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๗๕ 
๑๑.๕๐ 
๑๑.๒๕ 
๑๑.๐๐ 

หมายเหต ุ: การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
 

๕) การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได้ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน ๑ ครั้ง 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน ๒ ครั้ง 
ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง 
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

๑๕.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 
๗.๐๐ 

 
 

/ ๖) การพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 
๖) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
จ านวนขั้น/ปี 

คะแนนท่ีได้ 

๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑ ขั้น/ครั้ง/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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๑.  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘)   
                   สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา   ดังนี้ 
๑. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... ...................... 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................................................... ระดับ.......................  
   สังกัด.............................................อ าเภอ.................................จังหวัด......................................... 
๓. อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕..........................บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๖.............................
บาท 
๔. เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ......................รวมอายุ..................ปี............เดือน..........วัน 
๕. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่.........เดือน.................................พ.ศ. ............รวม.......ปี.......เดือน........วัน 
๖. ประวัติการด ารงต าแหน่ง  (ให้ เริ่มตั้ งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่งในสายงาน                    

ที่ เ ริ่ ม ต้ น จ า ก ร ะ ดั บ  ๓  ค รั้ ง แ ร ก  แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ ดั บ ต า แ ห น่ ง                                 
หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

ระดับ ชื่อต าแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     
     
     

๗. สถานที่ติดต่อ 
          ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่..........ตรอก/ซอย...............ถนน....................... 
ต าบล....................... อ าเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์................................    
โทรศัพท.์..........................โทรสาร..........................มือถือ.................................... 

 
 
 

ติดภาพถา่ยขนาด 
๑ นิ้ว จ านวน ๑ 
รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 

/ ๘.สถานภาพ... 



-๒- 
 

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

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
๑๐. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ 

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ว/ป/ด ที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

      
      
      
      
      
 
 ๑๑. ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 

การฝึกอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

๑๒. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    

 
/ ๑๓.การปฏิบัติ... 



-๓- 
 

 ๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลส าเร็จ 

    

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

วันที่ 
รางวัล/ 

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง 
ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    

๑๗. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวของกับงานท่ีประสงค์จะแจ้งให้ 
      คณะกรรมการฯ ทราบ 

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

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

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

 
  /๑๙. วุฒิการศึกษา.. 



-๔- 

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

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

๒๑. เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๒ ขั้น.......ครั้ง     ๑.๕ ขั้น.....ครั้ง นบัจากเริ่ม 
      รับราชการ-ปัจจุบัน        
๒๒. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ  ที่ได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/รางวัล/ 
      อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 
       (๑)................................................................................................................................  

        (๒)............................................................................................................................ ... 
      (๓)............................................................................................................................ .. 
 (กรณีท่ีมีมากกว่า  ๓ ชิ้น ให้เลือกมาเพียง  ๓  ชิ้น) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือก    
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               
(นักบริหารงาน อบต. ๘) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  ทุกประการ ทั้งนี้  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่มีคุณสมบัติที่จ ะสมัครเข้ารับการคัดเลือก      
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                               (.........................................................) 
                    ต าแหน่ง.................................................................. 

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

  (   ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (   ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก 
         ............................................................................................................................. ...... 

                (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
              (................................................) 
             ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                      วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน อบต. ๘) 
.................................................................. 

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

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

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

 

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

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

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ) (๑๕  คะแนน) 
 

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

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี (๑๕ คะแนน) 
 

5.1  ภาคทัณฑ์...........................ครั้ง 
5.2  ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง 
5.3  ลดขั้นเงินเดือน..................ครั้ง 

 
. 

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

๑.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้รับการพิจารณา...........ขัน้ 
๒.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 
๓.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๓  ได้รับการพิจารณา..........ขัน้ 
๔.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้รับการพิจารณา.............ขั้น 
๕.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับการพิจารณา........... ขั้น 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเนาประวัติพนักงานส่วนต าบล ซึ่งตนเองได้
ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 

  /ขอรับรอง... 
 



 
-๒- 

 
 

 ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

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

               (........................................................) 
 
 
                 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
               (........................................................) 
                  ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 

 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘)  

 
เขียนที.่....................................................... 

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

    ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง...................................................
อ าเภอ.................................จังหวัด.......................................อนุญาตให้........................................................................
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................................ระดับ....................................
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล.....................................................อ าเภอ................................................... .........
จังหวัด..........................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า    
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ๘) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 

 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ 
 

เขียนที.่....................................................... 

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
        ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

  ตามท่ี...........................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ๘)  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 

    ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง..........................................................
อ าเภอ................................จังหวัด..............................................ขอรับรองว่า...........................................................
เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................................ระดับ.........................สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบล..............................................................อ าเภอ...................................................................................
จังหวัด.............................................................ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    
มีความประพฤติดี  และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งข้างต้นมาเป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

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

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

 
 


