
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตําแหนง   

หัวหนาสํานักปลัด อบต.  ระดบั ๗ (นักบรหิารงานท่ัวไป๗) 

องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  อาํเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

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

         ดวยคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงาน สวนตําบล เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

สําหรับตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทองจะดําเนนิการคัดเลอืกเพื่อแตงตัง้พนักงาน สวน

ตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต. ระดบั๗(นักบรหิารงานทั่วไป๗)องคการ

บรหิารสวนตาํบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบรูณ  จังหวัดชัยภูม ิ

         อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐๒ , ๑๐๓ , ๑๐๗  และ๑๕๓  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ องคการบรหิาร สวน

ตําบล  ลงวนัที ่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕  และฉบบัแกไขเพิม่เตมิ  จึงประกาศรับสมัครคดัเลอืกพนกังานสวนตําบล

เพือ่แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดบัทีส่งูขึ้น  สาํหรับตาํแหนงผูบรหิารทีว่าง  ดงัตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลอืก 

 ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ระดบั ๗ (นกับรหิารงานทั่วไป๗) เลขที่ตําแหนง 

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑  องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบรูณ  จังหวัดชัยภูม ิ

 ๒.  หนาท่ีและความรับผดิชอบ 

 ปฏบิัตงิานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมหีนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก

และคุณภาพของงานสูงมาก หรอืในฐานะหัวหนาหนวยงานเทยีบเทากองหรอืหัวหนาหนวยงานอื่นที่มหีนาที่

ความรับผิดชอบ ความยาก และคณุภาพของงานสงูมาก  เทยีบไดระดับเดยีวกัน รับผิดชอบบรหิารงาน

บรหิารงานทั่วไปหรอืเลขานุการ  โดยควบคุมหนวยงานหลาย หนวยงาน และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา

จํานวนมากพอสมควร และปฏบิัตหินาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

/๓.ลักษณะงานที่ปฏบิัติ... 



 

-๒- 

         ๓.  ลกัษณะงานท่ีปฏบิตัิ 

            พจิารณา ศกึษา วเิคราะห  ทําความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ และดําเนนิการ

ปฏบิตังิาน ที่ตองใชความชํานาญพเิศษเกี่ยวกับการบรหิารงานทั่วไปหรอืงานเลขานุการ  โดยควบคุม

ตรวจสอบการจัดการงานตางๆหลายดาน  เชน  งานธรุการ  งานบคุคล  งานนติกิ าร  งานประชาสมัพนัธ  

งานทะเบยีน  งานนโยบายและแผน  งานควบคมุและสงเสรมิการทองเทีย่ว  งานรักษาความสงบเรยีบรอ ย  

งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบญัชี  งานพสัด ุ งานจัดพมิพและแจกจายเอกสาร  งานระเบยีบและ

สญัญา  งานรวบรวมขอมูลสถติ ิ งานแปลเอกสาร  งานเตรยีมเรือ่ งและเตรยีมการสาํหรับการประชุม  งาน

บันทกึเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  งานตดิตอกับห นวยงานและบุคคล

ตางๆ  งานตดิตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ  เกีย่วกบังานในหนาที ่ เขารวมประชุม

คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ

ที่สังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโย บายการปฏบิัตงิาน  พจิารณาวางอัตรากําลัง

เจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานทีร่บัผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิจิฉยั  

สัง่การ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคาํปรกึษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ตดิตามประเมนิผล  และแกปญหา

ขอขัดของในการปฏบิัตงิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัตหินาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

         ๔.  คุณสมบตัขิองผูมสีทิธสิมคัรคัดเลอืก 

             คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.  (นักบรหิารงานทั่วไป 7) 

  - มคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักบรหิารงานทั่วไป6 ขอ ๑ และ 

                  (๑) ดํารงตําแหนงหรอืเคยดํารงตําแหนงหัวหนา ฝาย (นกับรหิารงาน ทั่วไป7) 

หรอืที ่ก.อบต.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยจะตองปฏบิตัริ าชการเกี่ยวกับงานบรหิารงานทั่วไป  หรอื

งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรอื 

                  (๒) ดํารงตําแหนงหรอืเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากอง (นกับรหิารงานทั่วไป 

๖ )หรอืหัวหนาฝาย (นักบรหิารงานทั่วไป  ๖) หรอืที ่ก .อบต . เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป โดยจะตอง

ปฏบิัตริาชการเกี่ยวกับงานบรหิารงานทั่วไป หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป กําหนดเวลา ๔ ป 

ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูไดรับปรญิญาโทหรอืเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทาง การวางแผน  การบรหิา ร  การ

บรหิารธรุกจิ สงัคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 
 

         ๕.  ความรูความสามารถท่ีตองการ              

นอกจากมคีวามรูความสา มารถเชนเดยีวกับนักบรหิารงานทั่วไป  ๖ แลว จะตองม ี                      

ความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมอืงเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  

             รายละเอยีดตามเกณฑในการคัดเลอืกและวธิกีารคัดเลอืกทายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

      /๖.  การสมัคร... 



 

-๓- 

         ๖.  การสมัคร 

             ผูที่ประสงคจะสมัครคัดเลอืก  สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่

คณะกรรมการคดัเลอืกฯ กาํหนด ดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลอืก ฯ ไดตั้งแตวันท่ี ๒๑ กรกฏาคม

๒๕๕๘ ถึงวนัท่ี  ๑๓ สงิหาคม  ๒๕๕๘ ณ ท่ีทาํการองคการบรหิารสวนตาํบล โนนทอง   อาํเภอ เกษตร

สมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ในวนัและเวลาราชการ 

๗. เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นในวันสมัคร 

          ๗.๑ ใบสมัคร  (ผนวก ข.)                             จํานวน  ๑  ชุด 

          ๗.๒  แบบสรุปประวตักิารรับราชการ (ผนวก ค.)               จํานวน  ๑  ชุด 

          ๗.๓  หนังสอือนุญาตของผูบังคับบัญชาใหสมัครคัดเลอืกฯ (ผนวก ง) จํานวน  ๑  ฉบับ 

          ๗.๔ สาํเนาทะเบยีนบตัรประวตัพินกังานสวนตาํบล             จํานวน  ๑  ชุด 

              ทีร่บัรองสาํเนาถกูตองโดยหนวยงานการเจาหนาที ่        

          ๗.๕  สาํเนาคณุวฒุกิารศกึษา                          จํานวน  ๑  ชุด 

               ซึ่งเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงทีส่มัครคดัเลอืก       

          ๗.๖  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานสวนตําบล)     จํานวน  ๑  ฉบับ 

          ๗.๗ รูปถายเครือ่งแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก          จํานวน  ๑  ใบ 

               และไมใสแวนตาดาํ  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายไวไมเกนิ  ๖  เดอืน   

          ๗.๘  ใบรับรองแพทย  ซึง่ออกไวไมเกนิ  ๑  เดอืน               จํานวน  ๑  ฉบับ 

          ๗.๙  หนังสอืรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.วาเปนผูผานการประเมนิ     จํานวน  ๑  ฉบับ 

               เทยีบประสบการณบรหิาร กรณนีําคุณวุฒปิรญิญาเปนประสบการณ 

               การบรหิารเพือ่ลดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงบรหิาร          

          ๗.๑๐ ขอเสนอเกีย่วกบัวสิยัทศันในการปฏบิตังิานในตาํแหนง         จํานวน  ๘  ชุด 

               ทีเ่ขารับการคดัเลอืก  ความยาวไมนอยกวา  ๕  หนากระดาษ A๔ (ผนวก จ) 

          ๗.๑1 หลกัฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถามี)    
 

 สําหรับเอกสารตามขอ ๗.๕  และ ๗.๖ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมอืช่ือกํากับไวในเอกสาร

 ทุกฉบับ  สวนเอกสารตามขอ ๗.๑๐  และ ๗.๑๑  ใหจัดทํารวมกันเปนรูปเลม  ทั้งนี้  หากผูสมัครรายใดยืน่      

 เอกสารการสมัครตามทีค่ณะกรรมการคดัเลอืกฯ กาํหนดไว ไมครบถวนในวนัสมัครคณะกรรมการ คัดเลอืก

ฯ   

  จะถอืวาผูนัน้เปนผูไมมสีทิธเิขารับการคัดเลอืกในครัง้นี้ 

 

 

/. ๘.  คาธรรมเนียม… 



-๔- 

 

         ๘.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลอืก 

            ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนยีมใน การสมัครเขารับการคดัเลอืก  โดยชําระในวนัสมัคร             

คนละ  ๔๐๐  บาท (สีร่อยบาทถวน) 

         ๙. หลักเกณฑและวธิกีารคัดเลอืกเพื่อประเมนิความเหมะสมกับตําแหนง 

              ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวสิัยทัศนการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลอืก 

พรอมทัง้สงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ (ตามเอกสารแนบทายประกาศฯ) จํานวน  ๓ ผลงาน 

ใหคณะกรรมการคดัเลอืก จํานวน  ๘ ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง อําเภอ

เกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

         ๑๐. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธเิขารับการคัดเลอืก 

 คณะกรรมการคดัเลอืกฯ  จะประกาศรายช่ือผูมสีทิธเิขารับการคดัเลอืก ในวนัท่ี  ๑๘ 

สงิหาคม   ๒๕๕๘  ณ  ท่ีทาํ การองคการบรหิารสวนตําบล โนนทอง   อาํเภอเกษตรสมบูรณ   จังหวดั

ชัยภูม ิหรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๙๘๖๑ ๔๒๙๒ ๗ ในวนัและเวลาราชการ 

  ๑๑. กําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีคัดเลอืกเพือ่ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง 

            คณะกรรมการคดัเลอืกฯ  จะประเมนิความเหมาะสมกบัตาํแหนง ในวนั เสาร ท่ี ๑๒ 

กันยายน   ๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมพญาแล ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวดั

ชัยภูม ิอําเภอเมอืงชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ 

 ๑๒. การแตงกาย 

  ผูมสีทิธเิขารับการคดัเลอืกจะตองแตง กายเครื่องแบบสี กากคีอพับแขนยาวในวัน

สัมภาษณ และใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลอืกดวย 

 ๑๓. เกณฑการตัดสนิ 

  การตัดสนิวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลอืก ผูผานการคัดเลอืกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ

หลกัทางการบรหิาร การปฏบิตังิานในหนาที ่ ความประพฤต ิ คุณลักษณะอื่น ๆ และคุณสมบัตขิองผูสมัคร

คัดเลอืก รวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

/.  ๑๔.การประกาศ… 

 



-๕- 
 

 ๑๔. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลอืก 

 องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกภายใน ๕ วัน

ทําการนับจากวันคัดเลอืก  ณ ท่ีทาํการองคการบรหิารสวนตาํบล โนนทอง   อาํเภอ เกษตรสมบูรณ   

จังหวัดชัยภูมิ  หรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข หมายเลข ๐ ๙๘๖๑ ๔๒๙๒ ๗  ในวนัและเวลา

ราชการ 

 องคการบรหิารสวนตําบล โนนทอง  จะรวมคะแนนการประเมนิคณุสมบตัแิละคะแนน  

การสัมภาษณแลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด  หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากันให

จัดลําดับผูคะแนนเทากัน  ดังนี้ 

  (๑) ถาคะแนนรวมเทากันจะพจิารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

  (๒) ถาคะแนนสมัภาษณเทากนัจะพจิารณาจากผูไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงใน

ระดับปจจุบันกอน 

  (๓) ถาไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันพรอมกันจะพจิารณา

จากเงนิเดอืนผูใดมากกวา 

  (๔) ถาเงินเดอืนเทากนัจะพจิารณาจากอายรุาชการ 

  (๕) ถาอายรุาชการเทากนัจะพจิารณาจากเครือ่งราชอสิรยิาภรณช้ันสงูกวา 

  (๖) ถาเครือ่งราชอสิรยิาภรณช้ันเดยีวกนัจะพจิารณาวาผูใดไดรับกอน 

  (๗) ถาไดรับเครื่องราชอสิรยิาภรณในช้ันเดยีวกันพรอมกันใหพจิารณาผูใดมอีายุ

มากกวา 
 

 ๑๕.  การขึ้นบัญชผีูผานการคัดเลอืก 

  บญัชีรายช่ือผูผานการคดัเลอืกตามประกาศนี้  ใหใชไดไมเกนิ ๖๐ วัน นับแตวัน

ประกาศผลการคัดเลอืกเปนตนไป และใหใชสําหรับการแตงตัง้ผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบล โนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบรูณ จังหวัดชัยภูม ิเทานัน้  และผูผานการคัดเลอืกจะถูกยกเลกิการขึ้นบญัชี เมือ่มกีรณใีดกรณี

หนึง่ ดงัตอไปนี้ 

(๑) ผูนัน้ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่คัดเลอืกไปแลว 

(๒) ผูนัน้สละสทิธใินการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่คัดเลอืกได 

(๓) ผูนัน้ออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามกอนที่จะไดรับการแตงตัง้ 

(๔) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิมมีตใินเรื่องดังกลาวเปนอยาง

อื่น 

 

 

/.  ๑๖.  การแตงตั้ง… 

 

 



-๖- 

 
 

 ๑๖.  การแตงตั้ง 

  ๑๖.๑  เมือ่ประกาศผลการคดัเลอืกแลว  องคการบรหิารสวนตําบล โนนทอง จะ

รายงานผลการคัดเลอืกใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) พจิารณา

เห็นชอบใหแตงตัง้พนักงานสวนตําบลดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบรหิาร โดยผูที่อยูในลําดับที่ดกีวา

จะไดรับการแตงตัง้กอนผูที่อยูในลําดับถัดไป 

  ๑๖.๒  ในกรณทีีม่ผูีผานการคดัเลอืกมากกวาจํานวนตาํแหนงทีว่าง และภายหลงัมี

ตาํแหนงวางเพิม่อีก  องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทองอาจพจิารณาใหผูไดรับคัดเลอืกที่อยูลําดับถัดไป ตาม

ประกาศผลการคัดเลอืกนัน้ใหดํารงตําแหนงได ภายใน ๖๐ วัน หรอือาจดําเนนิการคัดเลอืกใหมก็ได 

         จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๙  เดอืน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(นายศุภชัย   เจรญิจิต) 

ผูทรงคุณวุฒใิน ก.อบต.จังหวัดชัยภูม ิ

ประธานกรรมการคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  ก. หนา  ๑ 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   
 

 

 

เง่ือนไขหลักสูตรและวธิกีารคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

     หลักสูตรและวธิกีารคัดเลอืก คุณสมบัตขิองผูมสีทิธเิขารับการคัดเลอืกเพื่อแตงตัง้พนักงานสวนตําบล

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนง ผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลในแตละตําแหนง

ตามขอ ๑๐๗  แหงประกาศ ก .อบต .จังหวัดชัยภูม ิเรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงาน

บุคคลขององคการบรหิารสวนตาํบล มดีงัตอไปนี้ 

      ๑.  เกณฑและวิธกีารคัดเลอืก ข้ันตอนในการคัดเลอืกและคุณสมบัตผิูมสีทิธเิขารับการคัดเลอืก 

        ๑.๑  เกณฑในการคัดเลอืก 

          เกณฑในการคัดเลอืกจะพจิารณาวาผูมสีทิธเิขารับการคัดเลอืกแตละคน มคีวามรู

ความสามารถทักษะประสบการณและผลงานในอดตี วสิัยทัศนการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่จะเขารับการ

คัดเลอืก ประวัตกิารรับราชการ ตลอดจนมพีฤตกิรรมหรอืคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร โดยใหผูเขารับการ

คัดเลอืก จัดทําและนําเสนอวสิัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลอืก และนําเสนอผลงานในอดตี

ที่ประสบความสําเร็จอันเกดิจากการบรหิารงานของผูเขารับการคัดเลอืกมาแลว (ยอนหลงัไมเกนิ ๓ ป 

นับตัง้แตการดํารงตําแหนงบรหิาร) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 สมรรถนะหลักทางการบรหิาร

 ๑.๑วสิัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดตี    จํานวน  ๔๐  คะแนน 

  การปฏบิัตงิานในหนาที่  ความประพฤตแิละคุณลักษ ณะ

อื่นๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน โดยพจิารณาจาก 

   (ก)  วสิัยทัศนในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืก  จํานวน ๒๐ คะแนน 

        วสิัยทัศนในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลอืก ผูเขารับการ

คัดเลอืก จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวสิัยทัศนในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืก โดยควร

นําเสนอขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 

- ขอมูลสวนบุคคล 

- แนวคดิในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืก 

- แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

- แนวทางพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลอืก 

   (ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดตี  จํานวน ๒๐ คะแนน 

    ผูเขารับการคัดเลอืกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแลว 

และเกดิผลดแีละเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถทีจ่ะนาํไปเปนตวัอยางแกผูอืน่  หรอืหนวยงานสวน

ราชการอืน่ได เชน การจัดโครงการใหม ๆ ทีป่ระชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรอืกา รคดิคนแนว

ทางการบรหิารงานใหม และสามารถนําไปปฏบิัตจินประสบผลสําเร็จไดผลดยีิ่ง  โดยใหจัดทําเปนเอกสาร

นําเสนอคณะกรรมการคัดเลอืก (อาจจัดทาํรวมกับวสิัยทัศนก็ได) 

 

/.  ๑.๒ ความสามารถ.. 
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 ๑.๒ ความสามารถในการบรหิารจํานวน  ๓๐  คะแนนพจิารณาจาก 

    (ก) ความรูในการบรหิารจํานวน  ๑๐  คะแนน กําหนดวธิกีารคัดเลอืกโดยการ

สมัภาษณ  เชน  หลกัการบรหิารสมัยใหมการบรหิารการเปลีย่นแปลง  การบรหิารเชิงกลยทุธ  เทคนคิการ

บรหิารตางๆ 

    (ข) ความสามารถในการบรหิารอยางมอือาชีพ  จํานวน ๑๐ คะแนนกําหนดวธิกีาร

คัดเลอืกโดย การสมัภาษณ   พจิารณาจากการตดัสนิใจ การคดิเชิงกลยทุธ ความเปนผูนาํ ปฏภิาณไหวพรบิ  

ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคดัเลอืก 

    (ค) ความสามารถในการบรหิารงานบคุคลจํานวน  ๑๐  คะแนน   กําหนดวธิกีาร

คัดเลอืกโดยการสมัภาษณ   พจิารณาจากการยดืหยุนและปรับตวั ทกัษะในการสือ่สาร การประสานงานกบั

สวนอื่น  

 ๑.๓  บคุลกิและภาวะผูนาํ    จํานวน  ๓๐  คะแนนโดยพจิารณาจาก 

    (ก) ความประพฤตแิละคานยิมสรางสรรคทีจํ่าเปนสาํหรับนักบรหิาร (จํานวน ๕ 

คะแนน ) พจิารณาจากการมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัตาํแหนงหนาทีแ่ละภารกจิของสวนราชการ เชน มุง

ประโยชนของสวนรวม มคีวามซือ่สตัย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคอื กลาคดิ กลาทาํ กลา

นาํ กลาเปลีย่น มคีวามโปรงใส 

    (ข) ความอตุสาหะ (จํานวน ๕ คะแนน) พจิารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจ

ใส หนาที่การงาน กระตอืรอืรนในการปฏบิัตงิาน อุทศิเวลาใหกับทางราชการ มคีวามขยันหม่ันเพยีร 

    (ค) มนุษยสัมพันธ  (จํานวน ๕ คะแนน )  พจิา รณาจากความสามารถในการ

ปฏบิตังิาน รวมกับผูอื่นอยางมปีระสทิธภิาพ ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของ

ผูรวมงานทกุระดบัแกไข และ ลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรค ตองานราชการ และหรอืความสามารถใน

การสรางความสมัพนัธอนัดกีบัประชาชนผูมาตดิตอรวมทั้งเตม็ใจในการใหความชวยเหลอืและบรกิารผูมา

ตดิตอ 

    (ง) ความสามารถในการสือ่ความหมาย (จํานวน ๕ คะแนน ) พจิารณาจาก

ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวของกับการปฏบิัตงิาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 

ผูใตบงัคบับญัชา และเพือ่นรวมงาน ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

    (จ) ความม่ันคงในอารมณ  (จํานวน ๕ คะแนน ) พจิารณาจากความหนักแนนของ

สภาวะอารมณ 

    (ฉ) ปฏภิาณไหวพรบิ (จํานวน ๕ คะแนน ) พจิารณาจากความสามารถในการ

ตัดสนิใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงท ีและมเีหตุผลเปนที่ยอมรับได 

 

 

/.  คุณสมบัติ... 
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 คุณสมบัตขิองผูสมัครคัดเลอืก  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ไดแก 

    ๑) การไดรับเงินเดอืน  ๒๐  คะแนน 

    ๒) วฒุกิารศกึษา  ๑๕  คะแนน 

    ๓) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง ๒๐  คะแนน 

    ๔) อายรุาชการ  ๑๕  คะแนน 

    ๕) การรักษาวนัิย (ยอนหลัง ๕ ป) ๑๕  คะแนน 

    ๖) ความดคีวามชอบ (ยอนหลัง ๕ ป) ๑๕  คะแนน 

     ๑.๒  วธิกีารคัดเลอืก 

 ๑) จะทาํ การคัดเลอืกโดย ใชวธิกีารสั มภาษณ  เพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถงึความรู 

ความสามารถ ความเหมาะสมของผูสมัครตามทีป่ระกาศไวในประกาศรับสมัครคดัเลอืก โดยกาํหนดใหผูเขา

รับการคัดเลอืกจะตอง นําเสนอวสิัยทัศนในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืกผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จและผลงานดานสมรรถนะหลักการบรหิาร นําเสนอตอคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ในวันที่  ๑๒  

กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลอืกฯ ประกาศกําหนด 

 ๒)  คณะกรรมการคดัเลอืกฯ จะดาํเนนิการคัดเลอืกตามที่กําหนด แลวรวมคะแนนสัมภาษณ 

วสิัยทัศน ผลงานที่ประสบความสําเร็จ และคะแนนคุณสมบัตแิลวจัดเรยีงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผู

ที่ไดคะแนนต่ําสุด แลวพจิารณาผูที่อยูในลําดับที่ดกีวาจะไดรับการแตงตัง้กอนผูที่อยูในลําดับตอไป และหาก

คะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนเทากัน ใหจัดลําดับผูที่ไดคะแนนเทากัน ดังนี้ 

  (ก)  ถาคะแนนรวมเทากัน ใหพจิารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

  (ข)  ถาคะแนนสมัภาษณเทากนั ใหพจิารณาจากผู ใดไดรับแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงใน

ระดับปจจุบันกอน 

  (ค)  ถาไดรับแตงต้ังใหดาํรงตาํแ หนงในตาํแหนงและระดบัพรอมกนั ใหพจิารณาจาก

เงนิเดอืนมากกวา 

  (ง)  ถาเงินเดอืนเทากนั ใหพจิารณาจากอายรุาชการ 

  (จ)  ถาอายรุาชการเทากนั ใหพจิารณาจากเครือ่งราชอสิรยิาภรณช้ันสงูกวา 

  (ณ) ถาไดรับเครือ่งราชอสิรยิาภรณช้ันเดยีวกนั ใหพจิารณาจากผูใดไดรับกอน 

  (ช)  ถาไดรับเครื่องราชอสิรยิาภรณในช้ันเดยีวกันพรอมกัน ใหพจิารณาผูใดมอีายุ

มากกวา 

 ๓)  เมื่อไดดําเนนิการคัดเลอืกเสร็จแลว คณะกรรมการคัดเลอืกฯ จะรายงานผลการคัดเลอืก

ตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลอืกเรยีงลําดับตา มผลคะแนนรวม 

โดยระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย แลวประกาศผลการคัดเลอืก 
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เกณฑการใหคะแนนคุณสมบตัขิองผูสมคัรคัดเลอืก 

1.  เงินเดอืน 

ระดบั  8 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดบั  7 ระดบั  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 
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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 13,530 12.60 

19,860 – 

 

16,190 13,160 12.40 

2.  วฒุกิารศึกษา

ระดับ  8 

 คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได 

ปริญญาเอก 15.00 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา* 13.00 

ประกาศนยีบัตรช้ันสูงหรือเทียบเทา 12.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 11.00 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา 10.00 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 9.00 

* วฒุกิารศึกษาหรอืเทียบเทา หมายถงึ เทยีบเทาวฒุกิารศึกษาที ่ ก.อบต. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

3.  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงในสายงาน

 1)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 รวม 20 คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได 
10  ป  ขึ้นไป 9.20 

9  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  ป 8.80 

8  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  9  ป 8.40 

7  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  8  ป 8.00 

6  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  7  ป 7.60 

5  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  6  ป 7.20 

4  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  5  ป 6.80 

3  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  4  ป 6.40 

2  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  3  ป 6.00 
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 2)  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงในทางการบรหิาร คะแนนเตม็  10 คะแนน 

 (พจิารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบรหิารโดยไมตองพจิารณาระดบัตาํแหนง  เชน  

ดํารงตําแหนงปลัดองคการบรหิารสวนตําบล / รองปลดัองคการ บรหิารสวนตาํบล / หัวหนาสํานัก ปลัด

องคการบรหิารสวนตําบล / หัวหนาสวนตาง ๆ มานานเทาใด เปนตน)  

 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได 

15  ป  ขึ้นไป 9.50 

14  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  15  ป 9.25 

13  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  14  ป 9.00 

12  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  13  ป 8.75 

11  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  12  ป 8.50 

10  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  11  ป 8.25 

9  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  ป 8.00 

8  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  9  ป 7.75 

7  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  8  ป 7.50 

6  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  7  ป 7.25 

5  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  6  ป 7.00 

4  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  5  ป 6.75 

3  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  4  ป 6.50 

2  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  3  ป 6.25 

1  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  2  ป 6.00 

หมายเหตุ

 

   การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเร่ิมตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลอืก 
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4.  อายรุาชการ

ระดับ  8 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได 

34  ป  ขึ้นไป 14.75 

32  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  34  ป 14.50 

30  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  32  ป 14.25 

28  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  30  ป 14.00 

26  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  28  ป 13.75 

24  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  26  ป 13.50 

22  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  24  ป 13.25 

20  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  22  ป 13.00 

18  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  20  ป 12.75 

16  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  18  ป 12.50 

14  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  16  ป 12.25 

12  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  14  ป 12.00 

10  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  12  ป 11.75 

8  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  ป 11.50 

6 ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  8  ป 11.25 

4  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ  6  ป 11.00 

หมายเหตุ

5.  การรักษาวนัิย 5 ป คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

   การนับอายุราชการใหนับถงึวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลอืก 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได 

ไมเคยถูกลงโทษทางวนิัย 15.00 

ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสอืหรอืถูกวากลาวตักเตอืน 1 คร้ัง 14.00 

ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสอืหรอืถูกวากลาวตักเตอืน 2 คร้ัง 13.00 

ภาคทัณฑ 1 คร้ัง 12.00 

ตัดเงนิเดอืน 1 คร้ัง 11.00 

ลดขัน้เงนิเดอืน 1 คร้ัง 10.00 

ถูกลงโทษทางวนิัย 2 คร้ัง (ไมรวมถูกทัณฑบนเปนหนังสอืหรอืถูกวากลาวตักเตอืน) 9.00 

ถูกลงโทษทางวนิยัเกินกวา 2 คร้ัง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสอืหรอืถูกวากลาว

 

7.00 
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6.  การพจิารณาความดคีวามชอบยอนหลงั 5 ป

 

  คะแนน 15 คะแนน 

ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดอืน รวม 
คะแนนท่ีได 

2  ข้ัน/คร้ัง/ป 1.5  ข้ัน/คร้ัง/ป 1  ข้ัน/คร้ัง/ป (จํานวนข้ัน/ป) 

5 - - 10 14.00 

4 1 - 9.5 13.50 

4 - 1 9 
13.00 

3 2 - 9 

3 1 1 8.5 
12.50 

2 3 - 8.5 

3 - 2 8 

12.00 2 2 1 8 

1 4 - 8 

2 1 2 7.5 

11.50 1 3 1 7.5 

- 5 - 7.5 

2 - 3 7 

11.00 1 2 2 7 

- 4 1 7 

1 1 3 6.5 
10.50 

- 3 2 6.5 

1 - 4 6 
10.00 

- 2 3 6 

- 1 4 5.5 9.50 

- - 5 5 9.00 
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ใบสมัครคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบล 

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ระดบั ๗ (นักบรหิารงานท่ัวไป๗) 

องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  อาํเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูม ิ

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

ลําดับที่สมัคร............... 

เรยีน  คณะกรรมการคัดเลอืกฯ 

       ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคดัเลอืก เพือ่บรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง หัวหนา

สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล ระดับ 7 (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับ 7) สงักดัองคการบรหิารสวน

ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูม ิจึงขอแจงรายละเอยีดของขาพเจามาเพื่อประกอบการ

พจิารณา  ดงันี้ 

๑. ช่ือ สกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                  

๒.  เพศ    ชาย         หญงิ 

๓.  เกดิวนัที่.................เดอืน.................................. ...............พ.ศ.....................อายุปจจุบัน...................ป………เดอืน 

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง.............................................................................................................  

 เงินเดอืนปจจุบัน.....................................................บาท   งานกอง/ฝาย.............................................................................  

 สังกัดองคการบรหิารสวนตาํบล.......................................อําเภอ.......................................จังหวดั...................................

 โทรศัพท/โทรสาร.............................................................................E-mail ........................................................................... .. 

๕. สถานที่ตดิตอ   

 ที่อยูปจจุบันสามารถตดิตอไดสะดวก 

 บานเลขที.่......................................ซอย/ตรอก          ถนน                

 แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ........................................จังหวดั....................................... 

 รหัสไปรษณยี............................................โทรศัพท/โทรสาร          e-mail....................................... 

 

๖. สถานภาพครอบครัว 

   โสด             สมรส                  อื่นๆ                                                                                                            

 ช่ือคูสมรส.......... ...............................................................สกุล.......................................อาชีพ            . 

 ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธดิา 

   ไมมบีตุร/ธดิา    มบีุตร/ธดิา  จํานวนคน  (ชาย................คน    หญงิ.........................คน)   
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รูปถาย  ๑  นิ้ว 
ถายไวไมเกนิ 

๖  เดอืน 



๗. ประวัตสิุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไวไมเกนิ  ๖  เดอืน  นับถงึวันสมัคร) 

เปนโรคน้ี

หรอืไม 

ความดนัโลหิตสงู หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อืน่ๆ 

เปน - - - - -  

ไมเปน       

 

๘. ประวัตกิารศึกษา 

วฒุกิารศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 

สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

การไดรับ

ทุน 

ปรญิญาตรี      

ปรญิญาโท      

ปรญิญาเอก      

การศกึษาระดบั

อื่นๆ ที่สําคัญ 

     

๙.   ประวตักิารรับราชการ 

  วนับรรจุเขารับราชการ  ตําแหนง.........................................................................ระดบั.............................                          

       ระยะเวลาปฏบิตัริาชการรวม.....................ป.....................เดอืน 

๑๐. การฝกอบรม (หลักสูตรที่สําคัญๆ) 

 

หลักสูตรที่อบรม 

ชือ่หลกัสตูร/การอบรม หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการ

อบรม 
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    ๑๑. ดงูาน (ที่สําคัญๆ) 

การดงูาน 

เรื่อง สถานที่ ระหวางวนัที่ ทุนดูงาน 

    

    

    

   ๑๒. การปฏบิตังิานพเิศษ 

การปฏบิตังิานพเิศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏบิัติ ระยะเวลาทีป่ฏบิตัิ ผลสาํเร็จ 

    

    

    

 

   13.  ความสามารถพเิศษอืน่ ๆ 

      ดานภาษาองักฤษ 

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

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

      ดานคอมพวิเตอร  

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

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

  ๑๔. เหรยีญ/เครือ่งราชอสิรยิาภรณทีไ่ดรบั 

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

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

  ๑๕. ประวัตทิางดานการบรหิาร  วชิาการ  หรอือื่นๆ  ท่ีไดรับการยกยอง 

วนัท่ี รางวลั/เกยีรตคุิณ 

ท่ีไดรับการยกยอง 

ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกยีรติ

คุณ 

- - - - 

    

    

 

ผนวก  ข.    หนา  4 



๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน 

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

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

-- 

๑๗.  วสิัยทัศนและผลงานหรอืงานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ  จํานวน................ชุด (ที่แนบทาย) 

    (ใหจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 
 

                   ทั้งนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานประกอบการสมัครมาพรอมดวยแลว  

                    ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามคีุณสมบัตคิรบถวนในการสมัครเขารับการคัดเลอืกใน

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นกับรหิารงานทั่วไป๗) และขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวน 

ทกุประการหากตรวจพบวาขาพเจาปดบงัขอความหรอืใหขอความที่ ไมถูกตองตรงตามความเปนจรงิหรอืไมมี

คุณสมบัตทิี่จะสมัครเขารับการคัดเลอืก ใหถอืวาขาพเจาไมมสีทิธไิดรับการคัดเลอืกในครัง้นี้ 
 

                          (ลงช่ือ)................................................ ............ผูสมัคร 

                            (                                                ) 

               ตาํแหนง   ..............................................................  

                                        วัน.............เดอืน..............................ป........... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบของเจาหนาที ่

(      )  คุณสมบัตคิรบถวน 

(      )  คุณสมบัตไิมครบถวนเนื่องจาก................. 

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

 

           (ลงช่ือ)....................................ผูตรวจสอบ 

   (                                       ) 

     เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกฯ 

 

       (ลงช่ือ)......................................ผูตรวจสอบ 

  (                                       ) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ 

......../............................/..............  



ผนวก  ค.   

แบบสรุปประวัติการรับราชการ 

การสมัครคดัเลอืกเพือ่แตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

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

ตําแหนงท่ีสมัครคัดเลอืก............................................................................................................................ ................. 

ช่ือผูสมัคร...............................................................................................อายุ...........................ป........................เดอืน   

ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................... สังกัดองคการบริหารสวนตําบล.............................................

อําเภอ.............................................จังหวัด........................................................ .. 

ประวตักิารรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 

๑.  เงนิเดอืนปจจุบัน    (๒๐  คะแนน)   

๒.  วฒุกิารศึกษา (ระบุชือ่วฒุกิารศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ  (๑๕ คะแนน) 

     ซึ่งเปนคุณวุฒท่ีิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร  

  

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน  (๒๐  คะแนน) 

๓.๑ ในระดับปจจุบัน(๑๐  คะแนน) 

๓.๒ ในสายงานปจจุบัน(๑๐ คะแนน 

  

๔.  อายุราชการ(๑๕  คะแนน) 

 

  

๕. การรักษาวนิยัยอนหลงั ๕ ป (๑๕ คะแนน)(ระบุการถูกลงโทษทางวนิัย)   

๖. การพจิารณาความดคีวามชอบยอนหลัง  ๕  ป  (๑๕  คะแนน)   

                 รวมคะแนน  

                ขอรับรองวาถูกตอง 

 

 (ลงช่ือ)................................................เจาของประวัติ 

       (                                           ) 

หมายเหตุ

แลวสวนแบบสรุปประวัตฯิ นี้พรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพินักงานสวนตําบลซึ่งตนเอง 

 ใหผูขอรับการคดัเลอืกตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑและใสคะแนนในชองที่กําหนด 

ไดตรวจสอบและพนักงานประวัตรัิบรองความถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

(      )  คุณสมบัตคิรบถวน 

(      )  คณุสมบตัไิมครบถวน 

เนื่องจาก........................................................... 

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

     (ลงชือ่).........................................ผู

ตรวจสอบ 

(                                     ) 

   



ผนวก  จ.    หนา  ๑ 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   
 

หลักเกณฑ  วธีิการและรูปแบบในการเขยีนขอเสนอเกี่ยวกับวสัิยทัศน 

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.ระดับ ๗(นกับรหิารงานท่ัวไป๗) 

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

๑.  องคประกอบและรูปแบบในการเขยีนขอเสนอเกี่ยวกับวสัิยทัศน 

 ผูสมคัรเขารับการคัดเลอืกจะตองเขยีนขอเสนอเก่ียวกับวสิัยทัศนดวยตนเอง  โดยมอีงคประกอบและรูปแบบ

การเขยีน  ดงันี้ 

 ๑.๑  องคประกอบในการเขยีนขอเสนอ 

  (๑)  วสิัยทัศนในการปฏบิัตงิาน  ใหผูเขารับการคัดเลอืกจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวสิัยทัศนในการ

ปฏบิัตงิานในตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป๗) โดยนําเสนอขอมูลดานตางๆ  ดังนี้ 

   -   ขอมูลสวนตัว 

   -   แนวคิดในการปฏบิัตงิานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืก 

   -   แนวทางพัฒนางานในหนาที ่

   -   แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลอืก 

  (๒)  บทสรุป ขอเสนอแนะ 

 ๑.๒  รูปแบบการเขยีนขอเสนอ 

  ใหเขยีนขอเสนอตามรูปแบบดังนี้ 

  (๑)  ใหมกีารแบงโครงสรางการเขยีนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนด 

  (๒)  มลีักษณะที่เปนรูปธรรมและมคีวามเปนไปไดในทางปฏบิัต ิ

  (๓)  ใชหลักการบริหารทางวชิาการและประสบการณในการปฏบิัตงิาน  รวมทัง้อาจยกตัวอยางมา

ประกอบพอสังเขปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดยีิ่งขึ้น 

  (๔)  มคีวามยาวไมนอยกวา  ๕ กระดาษ A๔ โดยจัดพมิพและจัดทํารูปเลมใหเรียบรอย   

จํานวน  ๘ ชุด  ตามแบบที่กําหนด  

๒.  วธิกีารประเมนิขอเสนอ 

 (๑)  การประเมนิขอเสนอเก่ียวกับวสิยัทศัน  จะดําเนนิการประเมนิในรูปคณะกรรมการ 

 (2) ผลการประเมนิขอเสนอเก่ียวกับวสิัยทัศนนี้จะนําไปใชประกอบการพจิารณาคัดเลอืกตามประกาศฯ นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   

(ตัวอยาง) 

ขอเสนอเกี่ยวกับวสิัยทัศนในการปฏบิัตงิานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลอืก 

ตําแหนง...................................................... สังกัด.............................................  
 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลสวนบุคคล 

๑.ชือ่ผูขอรับการประเมนิ

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

๒.ตําแหนง

ประเภทตาํแหนง            บรหิารระดบัสงู     บรหิารระดบักลาง 

ปจจุบัน

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

  วชิาชีพเฉพาะ         เช่ียวชาญเฉพาะ                ทั่วไป 

ดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบันเมื่อ....................................................................................................  

เงินเดอืนปจจุบัน..................................... บาท    เงินเดอืนประจําตาํแหนง.......................................  บาท 

งาน........................................................... กอง/ฝาย.............................................................................. 

องคการบรหิารสวนตําบล.................................อําเภอ...................................จังหวดั.................................. 

๓.ประวัตสิวนตัว    เกดิวนัที.่.............เดอืน......................................................พ.ศ............................... 

วันเกษยีณอายรุาชการ................................................... 

๔.ประวัตกิารศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒกิารศกึษาสูงสุดในปจจุบันที่บันทกึไวในบัตรประวัตพินักงานสวนตําบล) 

        คุณวุฒิ                  วชิาเอก/สาขา           ปท่ีสาํเร็จการศึกษา                   สถาบัน 

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

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

๕.ประวตักิารรับราชการ 

วนับรรจุเขารับราชการ...................................ตําแหนง...................................................ระดบั................... 

อายรุาชการนบัถงึวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลอืกรวม.....................ป ...........................เดอืน 

๖.ไดรบัการพจิารณาความดคีวามชอบกรณีพเิศษ (ยอนหลัง ๕ ป) 

    - เลื่อนขัน้เงินเดอืน   ๒ขัน้  จํานวน......................คร้ัง  เมือ่................................................................  

    - เลื่อนขัน้เงินเดอืน ๑.๕ขัน้  จํานวน......................คร้ัง  เมือ่...............................................................  

    - เลื่อนขัน้เงินเดอืน   ๑ขัน้  จํานวน......................คร้ัง  เมือ่................................................................  

    - เลื่อนขัน้เงินเดอืน   ๒ขัน้  จํานวน......................คร้ัง  เมือ่..............................................................  

 



                                              รวมทั้งหมด   จํานวน......................คร้ัง 

 

 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   

 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลสวนบุคคล  (ตอ) 
 

๗.  

ชื่อตําแหนง  ประเภทตําแหนง       ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง  รวมเวลาดํารงตําแหนง 

การดาํรงตาํแหนงในสายงานบรหิาร 

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

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

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

หมายเหตุ

๘.  

  ประเภทตําแหนงใหระบวุาเปนบรหิารระดบักลาง/บรหิารระดบัสงู 

    (     )  เคยถูกลงโทษทางวนัิย  ระดับโทษ  -   จํานวน  -  คร้ัง 

ประวตักิารลงโทษทางวนัิย 

    (     )  กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวนัิย(     )  กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวนิัย 

    (     )  เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตอืน  จํานวน  -  คร้ัง 

    (     )  ไมเคยถูกลงโทษทางวนัิยและไมอยูในระหวางการสอบสวนหรอืถูกลงโทษทางวนัิย 

๙.  

ระหวางวันท่ีหลักสูตร    สถาบันทุนการอบรม 

ประวัตกิารฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

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

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

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

๑๐.  การดงูาน (ท่ีสาํคัญๆ

ระหวางวันท่ี  หลักสูตร        สถานท่ี                  ทุนดงูาน 

) 

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

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

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

๑๑.  

       ระยะเวลาปฏบิัตงิาน                      เรื่อง                   สถานท่ีปฏบิัตงิาน           ผลสําเร็จ 

การปฏบิตังิานพเิศษ 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   

 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลสวนบุคคล  (ตอ) 

๑๒.  

- ภาษาองักฤษ…………………………………………………………………...………………….……………… 

ความสามารถพเิศษอืน่ๆ 

- คอมพวิเตอร……………………………………………………………………………………….……………...   

- อืน่ๆ (ระบ)ุ   ………………………………………………………………………………………..…………….. 

๑๓.

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

เหรยีญ/เครือ่งราชอสิรยิาภรณทีไ่ดรบั 

๑๔.  

วันท่ี        รางวลั/เกยีรตยิศท่ีไดรบัการยกยอง                 ผลงาน        สถานท่ี/ผูมอบเกยีรตคุิณ 

ประวตัผิลงานดานการบรหิาร  วชิาการหรอือืน่ๆ ท่ีไดรับการยกยอง 

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

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

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

๑๕.  

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

คุณลักษณะอื่นๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเกี่ยวของกับงาน 

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

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

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

      ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่เขยีนดังกลาวถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 

 

 

               (ลงช่ือ) ………………………….………………ผูขอรับการคัดเลอืก 

(…………….............………………………….) 

วันที่……………………………….………. 

 

 



 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   

 

ตอนท่ี  ๒  วสิยัทัศน 

๑.  

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

แนวคิดในการปฏบิตังิานในตาํแหนงท่ีขอรับการคัดเลอืก 

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

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

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

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

ฯลฯ 

 

๒.  

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

แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี  

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

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

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

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

ฯลฯ 

 

๓.  

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

แนวทางการพัฒนาอบต. หากไดรับเลอืก 

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

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

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

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

ฯลฯ 

 

ตอนท่ี  ๓  บทสรุป/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

 



ผนวก ง 

แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกฯ   

 

 

 

 
 

หนังสอืรับรองของผูบังคับบัญชา 

อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลอืกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสงูขึน้ 

สําหรับตําแหนงผูบรหิาร 

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

เขยีนที่.........................................................  

วันที่...............เดอืน.....................................พ.ศ................... 

 ขาพเจา......................................................ตําแหนง......................................................... 

องคการบรหิารสวนตําบล....................................อําเภอ..........................................จังหวัด................. 

อนุญาตให  นาย/นาง/นางสาว.................................................... .................ซึง่เปนพนักงานสวนตําบล 

ตําแหนง........................................................ระดบั...............สังกัด..................................................... 

อําเภอ .......................................... จังหวดั ...........................  สมัครเขารับการคัดเลอืกต ามประกาศ

คณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับตําแหนง

ผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง ผูบรหิาร ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต .  ระดบั ๗ (นกับรหิารงาน

ทั่วไป๗)  องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบรูณ  จังหวัดชัยภูม ิ

 ลงวนัที.่...................................... 

 

 

             (..............................................)  

      ตําแหนง.................................................  


