
 

 
                                  

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
------------------ 

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเลื่อน 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับสายงานบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ฉะนั้น   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔ – ข้อ ๑๕๓   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕   แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด   (นักบริหารงานทั่วไป ๗)    จ านวน ๑ อัตรา 

  

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ     

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความรู้
ความสามารถที่ต้องการ  เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑  ท้ายประกาศ  
   

๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร   ด้วยหมึก
สีน้ าเงินทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  (ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ) พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ)
จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๔  ใบรับรองแพทย์          จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๕  ส าเนาวุฒิการศึกษา          จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๖  ส าเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร (ก.พ.๗)        จ านวน  ๑  ชุด 
๓.๗  รูปถ่ายข้าราชการหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว       จ านวน  ๓  รูป 

  ๓.๘  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ตามเอกสารหมายเลข ๔  ท้ายประกาศ) 
จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓.๙ แบบแสดงวิสัยทัศน์ จ านวน  ๓  ผลงาน (ตามเอกสารหมายเลข ๕   ท้ายประกาศ) 
จ านวน  ๗  เล่ม 
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  ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารบัการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
(หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายส าเนาจากต้นฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินทุกฉบับ) 
 

๔.  การรับสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยจะต้องระบุว่าประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งใด หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัดอยู่ (เอกสาร
หมายเลข ๓) ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก และเอกสารข้อมูลบุคลากร (แบบสรุปประวัติการรับ
ราชการ เอกสารหมายเลข ๔) ได้ที่งานบริหารทั่วไป  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘   
ในวัน และเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๔๙๙๕๓๓  (เว้นวันหยุดราชการ)  
โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัครนั้น  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกต าแหน่งละ  ๔๐๐.-บาท  
   

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  ๓  ผลงาน  ให้คณะกรรมการคัดเลือก
จ านวน ๗  เล่ม  ภายในวันที่ ๓ เดือน กันยายน  ๒๕๕๘         

๕.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯจะด าเนินการคัดเลือก   โดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่างๆ  
ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามข้อ ๕.๑  และวิธีการสัมภาษณ์  

 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกและ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา  และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือกภายหลังจาก
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศนี้   และภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว  โดยจะแจ้งไปยัง
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่   และปิดประกาศไว้   ณ   ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น     
(งานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด)  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ในวันที ่๔ เดือน กันยายน  ๒๕๕๘        
 

  หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ และองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่า  ผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

๗.  ก าหนดวันเวลา และสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ    จะด าเนินการสรรหาในวันเสาร์ที่  ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๘    
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  อ าเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น หรือที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด  
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๘.  การประกาศผลการคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๔  
กันยายน  ๒๕๕๘         
            ทั้งนี้    ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในการด าเนินการ    ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และค าตัดสินของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ให้ถือ
เป็นที่สุด 
   

๙.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน  นับแต่วันประกาศผล
การคัดเลือกเป็นต้นไป   และให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  เท่านั้น และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว 
  ๙.๒ ผู้นั้นสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได ้
  ๙.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
  ๙.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๓  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘        
 
 

                  
(นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
ชื่อต าแหน่ง     หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    (นักบริหารงานทั่วไป  ๗)  
ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน  และปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความช านาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน 
เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญช ีงานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด อบต. และผู้อ านวยการกอง 
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

    -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ ข้อ ๑ และ 
              (๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป ๗)   
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ๗)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 

             (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.๖   หรือหัวหน้าส่วนวิชาการและ 
แผนงาน ๖  (นักบริหารงานทั่วไป ๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ 
ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก าหนดเวลา 
๔ ปีให้ลดเป็น ๓ ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  
สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน  ๗  
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)  หรือหัวหน้าฝ่าย  (นักบริหารงานทัว่ไป ๗) 

     -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ ข้อ ๑ และ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖ หรือ  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือหัวหน้าส่วนระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่ เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 

  (๒) ด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ ว  หรือ ๗ วช   หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกันกับ นักบริหารงานทั่วไป ๖  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ 



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

เอกสารหมายเลข ๒ 
 
 

ล าดับท่ีสมัคร............................. 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
***************** 

 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) 
 

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

๒. เพศ  ชาย      หญิง 
 

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

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………….………………………………………………..………………ระดับ……..…...…………. 
 ประเภทต าแหน่ง  บริหารระดับสูง บริหารระดับกลางบริหาร 

เงินเดือน……………….......…………..…บาท เงินประจ าต าแหน่ง…………..….........…………………..บาท 
งาน…............……………….………….กอง/ฝ่าย……………….........………............…………………….………………… 
เทศบาล/อบต.…………….….......………..อ าเภอ…….....….….…....………จังหวัด….……………............…………. 
โทรศัพท…์……....……………….  โทรสาร………............………………… e-mail  ………….......….………..……… 

 

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

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
 โสด สมรส อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส…………..…..................……………..สกุล……………......…..………….อาชีพ…………....…………….... 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
ไม่มีบุตร/ธิดา       มีบุตร/ธิดา  จ านวน……...…….คน    (ชาย…….….คน     หญิง……..…คน) 

 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑นิว้ 



 
-๒- 

 
๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 

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

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    
๒.    
ฯลฯ    
 

ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
 

๑๑.  ดูงาน  (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    

 
 
 
 



 
-๓- 

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

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………......................................……………… 
 ……………………………………….…………………………………………………….......................................……………. 
 

๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    

 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………................................. 
  

๑๗.  วิสัยทัศน์และผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จ านวน  ๗  ชุด   
         (ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
     (ลายมือชื่อ)………………………………………………..ผู้สมัคร 
                    (…....…..…………………………………..…….) 

    วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมคัร
แล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก........................... 
..................................................................... 
 
 

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

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน………...........……….……
บาท ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่....................................... 
เลขท่ี......................................  
ลงวันท่ี................................... 
 

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

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  
เนื่องจาก................................................................ 
............................................................................... 
 
 

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

เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 
 

 
 
 



 
เอกสารหมายเลข  ๓ 

 
 

หนังสือรับรองของหัวหนา้ส่วนราชการต้นสังกัด 
(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากต าแหน่ง) 

 

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

  ข้าพเจ้า………………………….…….………..……………ต าแหน่ง………………………………….………………
สังกัด........................................  กรม……………………..….…..................กระทรวง..................................................  
ขอรับรองว่า (ชื่อ/ยศ – สกุล) ….……………………………………………………………………….…………….ได้ด ารงต าแหน่ง
(ระบุว่าด ารงต าแหน่งทางการบริหารของส่วนราชการ หรือด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะเทียบ เคียงกับต าแหน่ง
บริหารของส่วนราชการ)..................................................................ในต าแหน่ง………….……………………….…………
ระดับ……………….. อ าเภอ/กอง/ส านัก..............……......……………………..……………..จังหวัด……..….…………………..
กรม............................................กระทรวง....…………………...........ตั้งแต่วันที่.............เดือน...................................
พ.ศ. .................... ถึงวันที่.................เดือน........................พ.ศ.............รวม..............ปี................เดือน............วัน 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จริง และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่ตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นส าหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗)  ได้  
 
 

ลงชื่อ……………………………………………. 
      ( นายหนูกาลน์   นิบุญท า ) 

 ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้แนบส าเนาค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารมาด้วย 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข  ๔ 
 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 
การสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัครคัดเลือกในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)   
ช่ือผู้สมัคร…………………………………........................................................อายุ………………..…………...ปี……………….……….……..เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………….......................……….……………………….………………….ระดับ…………..……........... 
สังกัด..................………...................………อ าเภอ...................................................จังหวัด……………………….……………………………… 

คุณสมบัต ิ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่ีได้รับซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร) 

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

 

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   
๓.๑ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบันใน
สายงานระดับปัจจุบัน  

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่………………………….…………ถึงวันท่ี  ๓ กันยายน   ๒๕๕๘  
(วันสุดท้ายของการสมัคร)รวม……..………………ปี…………………….เดือน………………..วัน 

 

๓.๒ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน
ปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันเริ่มต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร) 

วันท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่…………………………….………ถึงวันท่ี   ๓ กันยายน   ๒๕๕๘ 
 (วันสุดท้ายของการสมัคร)รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ปี/เดือน/วัน) ตั้งแต่วันท่ี….……………………..………………………………ถึงวันท่ี  ๓ กันยายน   ๒๕๕๘ 
 (วันสุดท้ายของการสมัคร)รวม……………………ปี……………………….เดือน………………..วัน 

 

๕. ความผดิย้อนหลัง ๕ปี  
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

ว่ากล่าวตักเตือน...................................ครั้ง ภาคทัณฑ์………..…….……………….……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน….……………………………....……ครั้ง ลดขั้นเงินเดือน…………..………..……..ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  
(ย้อนหลัง ๕ปี) 

๑. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๔. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ...…………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๖. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม............…..ขั้น 
๗. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ...…………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๘. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ……………..บาท  ได้รับพิจารณารวม..............…ขั้น 
๙. เงินเดือนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ...…………..บาท  ได้รับพิจารณารวม...........……ขั้น 
๑๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ …..………..บาท  ได้รับพิจารณารวม..............…ขั้น 
                                                                       รวมท้ังหมด………………ขั้น 

 

 รวมคะแนน  

หมายเหต๑ุ. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องท่ีก าหนด 
     ๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติน้ี ส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัตพนักงานส่วนต าบล  

                     ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าของประวัติ 
              (……………………….……………………….) 

-๒- 
 
 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่
(    ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง 
(    )  คุณสมบัติไม่ครบ ถ้วนเนื่องจาก……….…………………………………………… 
 
                        (ลงชื่อ)……….………………..……………………..ผู้ตรวจสอบ 
                               (……………………………....……………….) 
                                เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 
 
 
 

 
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบติั) 

๑. เงินเดือน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของพนกังานส่วนท้องถิน่ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๓๙,๖๓๐   
๓๘,๕๒๐   
๓๗,๔๒๐   
๓๖,๓๒๐   
๓๕,๒๒๐ ๒๘,๘๘๐ ๒๐ 
๓๔,๖๘๐ ๒๘,๔๓๐ ๑๙.๘๐ 
๓๔,๑๑๐ ๒๗,๙๖๐ ๑๙.๖๐ 
๓๓,๕๖๐ ๒๗,๔๙๐ ๑๙.๔๐ 
๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๒๘๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๒๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๒๕,๔๗๐ ๒๖,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๒๐ 
๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๔.๐๐ 
๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๘๐ 
๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๖๐ 
๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๔๐ 
๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๒๐ 
๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๓.๐๐ 
๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๘๐ 



๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๓๐ ๑๒.๖๐ 
๑๖,๑๙๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๒.๔๐ 

-๒- 
 

๒. วุฒิการศกึษาคะแนนเต็ม๑๕ คะแนน 
ระดับ๙ ระดับ๘ ระดับ๗ ระดับ๖ คะแนนที่ได้ 

ปริญญาเอก ๑๕ 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า *  ๑๓ 
ประกาศนียบตัรช้ันสูงหรือเทียบเท่า ๑๒ 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ๑๑ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า ๑๐ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบเท่า ๙ 
- วุฒิการศึกษาเทียบเท่าหมายถึงวุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ีก.อบต.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบนั  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได ้
๑๐ ปีขึ้นไป 
๙ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๑๐ ปี 
๘ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๙ ปี 
๗ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๘ ปี 
๖ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๗ ปี 
๕ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๖ ปี 
๔ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๕ ปี 
๓ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๔ ปี 
๒ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๓ ปี 

๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 

 

๔. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการบริหารคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน(พิจารณาเฉพาะต าแหนง่ในทางการบริหารโดยไม่
ต้องพิจารณาระดบัต าแหน่ง เช่นด ารงต าแหน่งปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล/รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/หวัหน้าส่วนต่างๆมานานเท่าใดเป็นต้น) 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนทีไ่ด้ 
๑๕ ปีขึ้นไป 
๑๔ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๕ ปี 
๑๓ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๔ ปี 
๑๒ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๓ ปี 
๑๑ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๐ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๑ ปี 
๙ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๑๐ ปี 
๘ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๙ ปี 
๗ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๘ ปี 
๖ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๗ ปี 
๕ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๖ ปี 
๔ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๕ ปี 
๓ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๔ ปี 
๒ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๓ ปี 
๑ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๒ ปี 

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

หมายเหตุ  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริม่ต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 
 



 
 

-๓- 
 
๕. อายุราชการคะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได ้
๓๔ ปีขึ้นไป 
 ๓๒ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๓๔ ปี 
๓๐ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๓๒ ปี 
๒๘ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๓๐ ปี 
๒๖ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๒๘ ปี 
๒๔ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๒๖ ปี 
๒๒ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๒๔ ปี 
๒๐ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๒๒ ปี 
๑๘ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๒๐ ปี 
๑๖ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๘ ปี 
๑๔ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๖ ปี 
๑๒ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๔ ปี 
๑๐ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๑๒ ปี 
๘ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๑๐ ปี 
๖ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๘ ปี 
๔ ปีขึ้นไปแตไ่มเ่กิน ๖ ปี 

๑๔.๗๕ 
๑๔.๕๐ 
๑๔.๒๕ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๗๕ 
๑๓.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๓๕ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๗๕ 
๑๑.๕๐ 
๑๑.๒๕ 
๑๑.๐๐ 

 

หมายเหตุ  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
๖. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได ้
ไม่เคยถูกลงโทษเลย 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกกว่ากล่าวตักเตือน  ๑  ครั้ง 
ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกกว่ากล่าวตักเตือน  ๒  ครั้ง 
ภาคทัณฑ์  ๑  ครั้ง 
ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน 
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสอืหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๐ 
๙ 
๗ 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
 
๗. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี   คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
รวมจ านวนขั้น/ ๕ปี 

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

๕ 
๔ 

- 
๑ 

- 
- 

๑๐ 
๙.๕ 

๑๔.๐๐ 
๑๓.๕๐ 

๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๑๓.๐๐ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๑ 
- 

๘.๕ 
๘.๕ 

๑๒.๕๐ 

๓ 
๒ 
๑ 

- 
๒ 
๔ 

๒ 
๑ 
- 

๘ 
๘ 
๘ 

๑๒.๐๐ 

๒ 
๑ 
- 

๑ 
๓ 
๕ 

๒ 
๑ 
- 

๗.๕ 
๗.๕ 
๗.๕ 

๑๑.๕๐ 

๒ 
๑ 
- 

- 
๒ 
๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

๗ 
๗ 
๗ 

๑๑.๐๐ 

๑ 
- 

๑ 
๓ 

๓ 
๒ 

๖.๕ 
๖.๕ 

๑๐.๕๐ 

๑ 
- 

- 
๒ 

๔ 
๓ 

๖ 
๖ 

๑๐.๐๐ 

- ๑ ๔ 
 

๕.๕ ๙.๕๐ 

- - ๕ ๕ 
 

๙.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ 

ในต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.แวงน้อย  ระดับ  ๗ 
 

  คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือคัดเลือกเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งบริหารใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ก าหนดให้ข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จัดท าเอกสาร   “ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้ 

๑. จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ฯ จ านวน  ๗  ชุด 
   ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จะต้องแสดงถึงความรู้ สมรรถนะทางการบริหาร ความคาดหวัง  

เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงาน  รวมทั้งจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติราชการในต าแหน่งเข้ารับการคัดเลือก  ทั้งนี้  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ  จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
งานในอ านาจ หน้าที่ของต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่เก่ียวข้องคณะกรรมการสรรหาจะไม่น ามา
พิจารณา 

๒. มีความยาวเนื้อหาไม่ต่ ากว่า ๒ หน้ากระดาษ A๔  
๓. ควรพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun  ขนาด ๑๖ 
๔. ติด/พิมพ์ภาพถ่าย แต่งเครื่องแบบขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว ไว้บนมุมขวาของเอกสารข้อเสนอ 

วิสัยทัศน์หน้าแรก 
๕. จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และลงนามรับรองของผู้เสนอ  จ านวน  ๗  ชุด ส่งให้ 

คณะกรรมการสรรหาฯ  ตามที่ประกาศสรรหาฯ ก าหนด (ภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร)  หากส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรือเกินก าหนดเวลา จะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่าง 
 

แบบข้อเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 
 

ของ.............................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................... ................ระดับ.................... 
องค์การบริหารส่วนต าบล...............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......... .................... 

เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.แวงน้อย  ระดับ  ๗ 
************ 

 
วิสัยทัศน์ 

............................................................................................................................... .................... 
..........………………………………………….........…………………………………………………………………………………………… 
 
 แนวคิดที่มาเป็นวิสัยทัศน์ 

........................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... ..................................................................................................... 
 
 ความคาดหวังจากวิสัยทัศน์ 

........................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 เป้าหมาย 

.................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................ .............................................................. 
 
 แนวทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุเป้าหมาย 

..................................................................................................................... .............................. 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................... .................................................................... 
 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอวิสัยทัศน์ 
        (..................................................) 
      ............../......................./..................  



 
 

 
 

แบบแสดงผลงาน (ผลงานที่ประสบผลส าเร็จหรืแประสบการณ์ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
@@@@@@@@@@@@ 

 
 
๑. ชื่อผลงาน.................................................................................................................... ..................................... 
 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ....................................................................................................................................  
 

๓. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการด าเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 ๓.๑ .......................................................................................................................................................  
 ๓.๒ ............................................................................................................................. ........................... 
 

๔. สรุปสาระส าคัญของผลงาน และข้ันตอนการด าเนินการ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)..................................................................................... ......... 
......................................................................... .....................................................................................................  
 

๖. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ.......................................................................................... ........... 
.......................................................................................................................................... .................................... 
 

๗. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๘. ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

                                            ......................../......................./.................. 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นตรงกับความ

เป็นจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)......................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................... 

                                       (...............................................) 
            ................../......................./.................. 

 
     (ลงชื่อ).....................................นายกองค์การบริหารส่วนต าบล..................... 

        (.............................................) 
            ................../......................./.................. 


