
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะด าเนินการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๒, ๑๐๓ (3) , ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๒. รายละเอียดต าแหน่ง 
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสาร

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ) 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมคีุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ดังนี้ 

๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิม ส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อน
ระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ (รายละเอียดตามเอกสาร
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ) 

/3.1.2 ด ารง..... 
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 3.1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 

3.1.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้  โดยจะต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และรองปลัด    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

 (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด ระดับ 7  (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และปลัด             
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น  3 ปี 
ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ 

 (3 )  ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ไม่ต่ ากว่ าปลัด  ระดับ  6             
(นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี ก าหนดเวลา 8 ปี ให้ลดเป็น 7 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

๓.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 22,70๐ บาท  

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วย

หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ) จ านวน ๑ ชุด 
4.2 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติผู้สมัคร (เอกสารหมายเลข 2 แนบท้าย

ประกาศ) จ านวน ๑ ชุด 
๔.3 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (เอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย

ประกาศ) จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.4.หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ (เอกสารหมายเลข 4 แนบท้าย

ประกาศ) จ านวน 1 ชุด 
4.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.6 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือนจนถึงวันสมัคร) จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.7 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.8 ส าเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร (ก.พ.๗) ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานการ

เจ้าหน้าที ่จ านวน 1 ชุด 
๔.9 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๔.๑0 แบบแสดงวิสัยทัศน์ และผลงาน จ านวน 3 ผลงาน (ผลงานละไม่น้อยกว่า 3 

หน้ากระดาษ A4 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม (เอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ) จ านวน 7 ชุด 
4.11 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบ

ประสบการณ์การบริหาร (กรณีที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์การบริหาร เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งบริหาร) จ านวน 1 ชุด 

4.12 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
/ส าหรับ.... 
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ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือก ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ  

(หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

๕. การรับสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกฯ ก าหนด ตามที่ระบุในข้อ 4. ด้วยตนเอง ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒35-1030 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้อง
ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัคร 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต าแหน่งละ ๔๐๐ บาท 

(ไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ

คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี และทาง www.nong-pho.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒35-1030   

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
8.๑ ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการ

คัดเลือกพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส า เร็จ (เอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ) 
จ านวน 3 ชิ้น ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ให้คณะกรรมการคัดเลือก จ านวน 7 ชุด ภายในวันที่รับสมัคร 

8.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ผลงานที่ประสบความส าเร็จ ประวัติการรับราชการตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณสมบัติต่างๆ (ตาม
เอกสารภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ) 

9. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมส าหรบัต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในเวลา 
08.00 น. - 08.30 น. โดยแต่งกายเครื่องแบบปกติ สีกากีคอพับ แขนยาว 

10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และทาง www.nong-pho.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒35-1030   
   

/ทั้งนี้.... 
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  ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในการด าเนินการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นผู้
พิจารณาตัดสิน และค าตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป และให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เท่านั้น และผู้ผ่านการคัดเลือก
จะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว 
   (2) ผู้นั้นสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
   (3) ผู้นั้นออกจากราชการไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
   (4) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

  11. การบรรจุแต่งตั้งและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะรายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ต าแหน่งที่ว่างจากบัญชีผลการคัดเลือกตามล าดับที่ประกาศผลการคัดเลือก โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด 
และพิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคล
ปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
   (1) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

(2) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 

(3) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 

(4) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(5) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(6) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับก่อน 
(7) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 
(นายพรพล ประสารสิทธิ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

       ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ 
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รายละเอียดต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล 

 
1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น  
ชื่อสายงาน  บริหารงานท้องถิ่น  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับต าแหน่ง  ระดับกลาง  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  

1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาโพธารามพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริหารงาน การก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การโพธาราม และความต้องการ
ของประชาชน  

1.4 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย       
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผู้บริหารไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

1.6 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่างๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2. ด้านบริหารงาน  
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 

2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  

2.5 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
ก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

2.6 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  

2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

2.8 ให้ค าปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือก าหนด
กรอบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  
3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม  
3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ

ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ  

3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที ่ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

4.3 วางแผนการจัดท า และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก

บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
ข้อ 1.2 หรือข้อ 1.3 
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บัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิมส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ 

การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(อบต. 14) 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ (โดยการคัดเลือก) 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

รองปลัด ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับกลาง ต าแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ 
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัด ระดับ 8       
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และรองปลัด (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
      2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด ระดับ 7 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/   
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และปลัด (นักบริหารงาน 
ท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ 
 

 ปลัด ระดับ 6/7 บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับต้น 
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ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับท่ีจะแต่งตั้ง 

สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ (โดยการคัดเลือก) 
สายงานบริหาร 

(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
รองปลัด ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับกลาง       2.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด ระดับ 6       

(นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และ
ปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่
น้อยกว่า 8 ปี ก าหนดเวลา 8 ปี ให้ลดเป็น 7 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่ าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
3. การน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามข้อ 2.2 – 2.3 ให้
ด าเนินการตามประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน า
คุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 
โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่นผลงาน ให้ยื่นได้ภายใน 6 เดือนก่อนด ารง
ต าแหน่งนั้นครบ 3 ปี หรือ 7 ปีแล้วแต่กรณี 
 

 ปลัด ระดับ 6/7  บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับต้น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึง

ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยผู้เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกตลอดจนจัดท า
เอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ และยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครในวันรับ
สมัครตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

2. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
จะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ

ผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกประวัติการรับราชการตลอดจนมี
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ๒.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 

 (๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน ๔๐ คะแนน ความ
รอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

 (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จ านวน ๒๐ คะแนน 
 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะน าเสนอ
ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 
     - ข้อมูลส่วนบุคคล 
     - แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งทีข่อรับการคัดเลือก 
     - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
     - แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

(ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน ๒๐ คะแนน 
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน หรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน
ได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ 
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก ตาม
จ านวนผลงานที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

(๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
(ก) ความรู้ในการบริหาร จานวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณา

จากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ เทคนิค การบริหารต่างๆ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
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(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก

การยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่นๆ 
(๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 

(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร จ านวน ๕ 
คะแนน พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์
ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มี
ความโปร่งใส 

(ข) ความอุตสาหะ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอา
ใจใส่ หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

(ค) มนุษย์สัมพันธ์ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความมั่นคงในอารมณ์ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของ
สภาวะอารมณ์ 

(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ได้แก่ 
(๑) การได้รับเงินเดือน ๒๐ คะแนน 
(๒) วุฒิการศึกษา ๑๕ คะแนน 
(๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๒๐ คะแนน 
(๔) อายุราชการ ๑๕ คะแนน 
(๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน 
(๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 

1.  เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน    
     (แนวทางตามหนังสือส านักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 109 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) 

 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
ระดับกลางระดับ  ๗ 

คะแนน 
52,370 44,280 ๒๐.๐๐ 
51,520 43,580 ๑๙.๘๐ 
50,670 42,890 ๑๙.๖๐ 
๔๙,๘๓๐ 42,210 ๑๙.๔๐ 
๔๙,๐๑๐ 41,550 ๑๙.๒๐ 
๔๘,๒๐๐ 40,900 ๑๙.๐๐ 
๔๗,๓๘๐ 40,260 ๑๘.๘๐ 
๔๖,๕๖๐ 39,630 ๑๘.๖๐ 
๔๕,๗๕๐ 39,080 ๑๘.๔๐ 
๔๔,๙๓๐ 38,520 ๑๘.๒๐ 
๔๔,๑๓๐ 37,960 ๑๘.๐๐ 
๔๓,๓๐๐ 37,410 ๑๗.๘๐ 
๔๒,๖๒๐ 36,860 ๑๗.๖๐ 
๔๑,๙๓๐ 36,310 ๑๗.๔๐ 
๔๑,๒๕๐ 35,770 ๑๗.๒๐ 
๔๐,๕๖๐ ๓๕,๒๒๐ ๑๗.๐๐ 
๓๙,๘๘๐ ๓๔,๖๘๐ ๑๖.๘๐ 
๓๙,๑๙๐ ๓๔,๑๑๐ ๑๖.๖๐ 
๓๘,๕๐๐ ๓๓,๕๖๐ ๑๖.๔๐ 
๓๗,๘๓๐ ๓๓,๐๐๐ ๑๖.๒๐ 
๓๗,๑๓๐ ๓๒,๔๕๐ ๑๖.๐๐ 
๓๖,๔๕๐ ๓๑,๘๘๐ ๑๕.๘๐ 
๓๕,๗๖๐ ๓๑,๓๔๐ ๑๕.๖๐ 
๓๕,๐๙๐ ๓๐,๗๙๐ ๑๕.๔๐ 
๓๔,๔๓๐ ๓๐,๒๒๐ ๑๕.๒๐ 
๓๓,๗๗๐ ๒๙,๖๘๐ ๑๕.๐๐ 
๓๓,๑๔๐ ๒๙,๑๑๐ ๑๔.๘๐ 
๓๒,๕๑๐ ๒๘,๕๖๐ ๑๔.๖๐ 
๓๑,๙๐๐ ๒๘,๐๓๐ ๑๔.๔๐ 
๓๑,๒๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๑๔.๒๐ 
๓๐,๖๙๐ ๒๖,๙๘๐ ๑๔.๐๐ 
๓๐,๑๐๐ ๒๖,๔๖๐ ๑๓.๘๐ 
๒๙,๕๑๐ ๒๕,๙๗๐ ๑๓.๖๐ 
๒๘,๙๓๐ ๒๕,๔๗๐ ๑๓.๔๐ 
๒๘,๓๕๐ ๒๔,๙๗๐ ๑๓.๒๐ 
๒๗,๘๐๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๓.๐๐ 
๒๗,๒๓๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๒.๘๐ 
๒๖,๖๖๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๒.๖๐ 
๒๖,๑๐๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๒.๔๐ 
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๒. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น  คะแนนที่ได้ 

ปริญญาเอก ๑๕.๐๐ 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* ๑๓.๐๐ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๒.๐๐ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๑.๐๐ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๐.๐๐ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ๙.๐๐ 

* วุฒิการศึกษาหรือเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาหรือเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง รวมคะแนน 20 คะแนน 

1)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ระดับ 8 + ระดับกลาง) บริหารท้องถิ่น ระดับต้น (ระดับ 6/7 + ระดับต้น) 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 ๖.0๐ 
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2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารงต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มานานเท่าใด เป็นต้น) 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ระดับ 8 + ระดับกลาง) บริหารท้องถิ่น ระดับต้น (ระดับ 6/7 + ระดับต้น) คะแนนที่ได้ 

๑๕  ปี  ขึ้นไป ๙.๕๐ 

๑๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี ๙.๒๕ 

๑๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี ๙.๐๐ 

๑๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓  ปี ๘.๗๕ 

๑๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี ๘.๕๐ 

๑๐  ปี  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  ปี  ขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน  ๗  ปี ๗.๒๕ 

๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๖  ปี ๗.๐๐ 

๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี ๖.๗๕ 

๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔  ปี ๖.๕๐ 

๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓  ปี ๖.๒๕ 

๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒  ปี ๖.๐๐ 

หมายเหตุ   การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
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4. อายุราชการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น  คะแนนที่ได้ 

๓๔  ปี  ขึ้นไป ๑๔.๗๕ 

๓๒  ปี  ขึ้นไป  แตไ่ม่เกิน  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  แต่ไมเ่กิน  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 
 

5. การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น  คะแนนที่ได้ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๕.๐๐ 

ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๑  ครั้ง ๑๔.๐๐ 

ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๒  ครั้ง ๑๓.๐๐ 

ภาคทัณฑ์  ๑  ครั้ง ๑๒.๐๐ 

ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๑.๐๐ 

ลดขั้นเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๐.๐๐ 

ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) ๙.๐๐ 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) ๗.๐๐ 
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6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  ๕  ปี คะแนน  ๑๕  คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
คะแนนที่ได้ 

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 - ๑ ๙ 

๑๓.๐๐ 
๓ ๒ - ๙ 
๓ ๑ ๑ ๘.๕ 

๑๒.๕๐ 
๒ ๓ - ๘.๕ 
๓ - ๒ ๘ 

๑๒.๐๐ ๒ ๒ ๑ ๘ 
๑ ๔ - ๘ 
๒ ๑ ๒ ๗.๕ 

๑๑.๕๐ ๑ ๓ ๑ ๗.๕ 
- ๕ - ๗.๕ 
๒ - ๓ ๗ 

๑๑.๐๐ ๑ ๒ ๒ ๗ 
- ๔ ๑ ๗ 
๑ ๑ ๓ ๖.๕ 

๑๐.๕๐ 
- ๓ ๒ ๖.๕ 
๑ - ๔ ๖ 

๑๐.๐๐ 
- ๒ ๓ ๖ 
- ๑ ๔ ๕.๕ ๙.๕๐ 
- - ๕ ๕ ๙.๐๐ 
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ใบสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

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

 

 

 

ล าดับที่สมัคร.............. 

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

๒.   เพศ         ชาย               หญิง 

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

๔.   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.........................................................................................ระดับ........................ 
 เงินเดือน......................................บาท  เงินประจ าต าแหน่ง......................................................... ......... 
 งาน....................................................................กอง/ฝ่าย................................................................... 
 องค์การบริหารส่วนต าบล........................................................อ าเภอ......................................................... 
 จังหวัด........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร........................ ................. 

5.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก    บ้านเลขท่ี..........................ซอย/ตรอก.......................................... 
 ถนน.........................หมูที่..........แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ....................... .......... 

 รหัสไปรษณีย.์................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร........................................... 

๖. สถานภาพครอบครัว 

         โสด                 สมรส                  อ่ืนๆ                                                                                 

 ชื่อคู่สมรส................................................สกุล...........................................อาชีพ...........................................                     

 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

         ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน..........คน  (ชาย..........คน    หญิง...........คน)   

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันสมัคร) 

เป็นโรคนี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 

 

 

รูปถ่าย ๑ นิว้ 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 
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๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  

ที่ส าคัญ 

     

๙.   ประวัติการรับราชการ 

 วันบรรจุเข้ารับราชการ...................................ต าแหน่ง....................................................ระดับ..............                                          

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม......................ปี......................เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง/ระดับ สังกัด ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    

๒.    

๓.    

ฯลฯ    

๑๐.  การฝึกอบรม (หลักสูตรที่ส าคัญๆ) 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     

     

     

๑๑. ดูงาน (ท่ีส าคัญๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที ่ ทุนดูงาน 
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๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่ปฏิบัติ ผลส าเร็จ 

    

    

    

    
 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

ภาษาอังกฤษ.....................................................................................................   

คอมพิวเตอร์.......................................................................................................   

อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................................              

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

ชั้นที่………………………...................…………….…………..ได้รับเมื่อ......................................... .......................... 

ชั้นที่………………………....................………………………. ได้รับเมื่อ...................................................................  

ชั้นที่………………………....................………………………..ได้รับเมื่อ............................................. ...................... 

๑๕. ประวัติทางด้านการบริหาร  วิชาการ หรืออ่ืน ๆ  ท่ีได้รับการยกย่อง 

วันที ่ รางวัล/เกียรติคุณ 

ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    

    

    

    

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 

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

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

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

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

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

   (ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  ตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2559 และข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจพบว่าข้าพเจ้าให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกใน
ครั้งนี้ 

 

                                               ลงลายมือชื่อผู้สมัคร................................................  

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

    วัน เดือน ปี.........................................................  

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

 (      )  คุณสมบัติครบถ้วน 

(      )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.................... 

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

 

 

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

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

  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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แบบตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

ชื่อ – สกุล.......................................................................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................ระดบั............ 

สังกัด...................................................................................อ าเภอ........................................จังหวัด..................................... 

วัน เดือน ปี เกิด....................................................อายุ...................ปี 
ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 

๑.  เงินเดือนปัจจุบัน    (๒๐  คะแนน) .............................................................................บาท 
 

๒.  วุฒิการศึกษา ระดับสูงสุด (๑๕ คะแนน) 
ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร วุฒิการศึกษา............................................................... 

 

๓.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  (๒๐  คะแนน) 
     ๓.๑  ในระดับปัจจุบัน   (๑๐  คะแนน) 

                

 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี......................... 
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน 

 

     ๓.๒  ในสายงานปัจจุบัน  (๑๐ คะแนน) 

           

วันท่ีด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี......................... 
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน 

 

๔.  อายุราชการ  (ปี/เดือน/วัน)  (๑๕  คะแนน) 
 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี...........................ถึงวันท่ี......................... 
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน 

 

๕.  การรักษาวินัยย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๕  คะแนน) 
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

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

๖.  การพิจารณาความดีความชอบย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๕  คะแนน) ๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5 ได้รับการพิจารณารวมทั้งปี..............ขั้น 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 ได้รับการพิจารณารวมทั้งปี..............ขั้น 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ได้รับการพิจารณารวมทัง้ปี..............ขั้น 
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ได้รับการพิจารณารวมทั้งปี..............ขั้น 
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 ได้รับการพิจารณารวมทั้งปี..............ขั้น 

 

                 รวมคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

หมายเหตุ ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล  
ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 

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

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

 

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

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

               เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สงูข้ึน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เขียนที่ .................................................................................. 
วันที่..........เดือน………..............…………พ.ศ. .......................... 

เรียน ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ตามท่ี.............................................................ต าแหน่ง................................................... .................ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นั้น 

ข้าพเจ้า.................................................. ........ต าแหน่ง ........................................................................    
ขอรับรองว่า.......................................................................................... ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
.....................................................................สงักัด................................................................... ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกด าเนินคดีอาญาแต่อย่างใด 

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่.......... เดือน……………..…………….. พ.ศ. .................... 

 

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

           ต าแหน่ง ……………………………………………………………… 
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หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สงูข้ึน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เขียนที่ .................................................................................. 
วันที่..........เดือน………..............…………พ.ศ. .......................... 

ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง....................................................................ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ยินยอมให้
...............................................................ซ่ึงเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง............................... .........................
สังกัด............................................... .........................................สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ต าแหน่ง      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2559 

จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่.......... เดือน……………..…………….. พ.ศ. .................... 

 

 
           (...........................................................) 
              ต าแหน่ง ……………………………………………………………… 
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เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

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

(ชื่อ-สุกล)........................................................................................................................ .................................. 
ต าแหน่ง.........................................................................สังกัด....................................... ...................................... 

ตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก 
1. แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เสนอรับการประเมิน 
ผลงานชิ้นที่.......................................... 
1. ชื่อผลงาน 
............................................................................................................................................................................ 
2. ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (ระบุเดือน/พ.ศ.) (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) 
............................................................ 
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้แสดงถึง 
     - กิจกรรมที่ท า................................................................................................................................................ 
     - เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ................................................................................... .............................................. 
     - ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้.............................. ................................................................................................... 
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4. ความรู้ความสามารถที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ 
......................................................................... 
5. ประโยชน์ของผลงานและหรือการได้รับการยอมรับ 
......................................................................................... 
6. กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
       จ านวนผู้เข้าร่วมด าเนินการ..........คน สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ........... 
       รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : ให้น าเสนอผลงาน จ านวน 3 ชิ้น ชิ้นละไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ 
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 
1. ค ารับรองของผู้เข้ารับการประเมิน 
        ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                                 ลงชื่อ..................................................... .ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
                                                       (....................................................)  
                                              ต าแหน่ง...................................................  
                                        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ...................  

2. ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ (กรณีที่ผลงานร่วมกันหลายคน) 
        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เข้ารับการคัดเลือกท่ีเสนอไว้ข้างต้นถูกต้อง 
ตรงตามความจริงทุกประการ 

                                                 ลงชื่อ......................................................ผู้ร่วมด า เนินการ 
                                                      (................................................. ...) 
                                             ต าแหน่ง...................................................  
                                        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ...................  

3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
        ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงความจริงทุกประการ 
        ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)....................................................................................................... .................. 

                                                 ลงชื่อ......................................................ผู้บังคับบัญชา  
                                                       (....................................................)  
                                             ต าแหน่ง...................................................  
                                          วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ...................  

 


