
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืน 

มาบรรจุและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
------------------------- 

 

         ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล 
พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง
ขององค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย    อําเภอแวงน�อย    จังหวัดขอนแก�น    ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ
ในข�อ ๕๔ – ข�อ ๑๕๓  และข�อ ๑๗๙  แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดขอนแก�น  เรื่อง  
หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค	การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  
๒๕๔๕  และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนฯ ดังนี้ 
 

๑. ตําแหน�งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
๑.๑ สายงานนักบริหารการศึกษา ประกอบด�วย 
     (๑) หัวหน�าส�วนการศึกษา ฯ ระดับ ๖ (นักบริหารการศึกษา ๖)  จํานวน ๑ อัตรา 

 ๑.๒  สายงานนักบริหารการเกษตร ประกอบด�วย 
     (๑) หัวหน�าส�วนส�งเสริมการเกษตร ระดับ ๖ (นักบริหารการเกษตร ๖)  จํานวน ๑ อัตรา 

 

๒. หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการ     
หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการ  เปAนไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑  ท�ายประกาศ  
 

๓. คุณสมบัติของผู�สมัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒  ท�ายประกาศ 
 

๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร  
                ๔.๑ การสมัครคัดเลือกฯ ผู�ท่ีจะสมัครคัดเลือกจะต�องยื่นใบสมัครและเอกสารต�าง ๆ ตามท่ี
องค	การบริหารบริหารส�วนตําบลแวงน�อยกําหนดด�วยตนเอง  ต้ังแต�วันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันท่ี  ๒๖  
สิงหาคม   ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ   ได�ท่ีงานบริหารงานท่ัวไป   สํานักงานปลัดองค	กาบริหารส�วน
ตําบลแวงน�อย  ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ  ตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น โทร ๐๔๓-๔๙๙๕๓๓   
โดยผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนนับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู�สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได�เพียงตําแหน�งเดียว หากภายหลังปรากฏว�า
ผู�สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว�หลายตําแหน�ง จะพิจารณาให�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกได�ในตําแหน�งท่ีได�
สมัครไว�ก�อนแล�วเพียงตําแหน�งเดียวเท�านั้น  

 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 
๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
          ผู�ประสงค	จะสมัครคัดเลือก ให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครคัดเลือก พร�อม
ด�วยหลักฐานเอกสารท่ีครบถ�วนถูกต�อง ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสาร
ทุกฉบับในวันสมัคร ดังต�อไปนี้ 

๕.๑ ใบสมัคร พร�อมรูปถ�ายชุดข�าราชการหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดําขนาด 
๑ นิ้ว  จํานวน  ๒ รูป  ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน ๖ เดือน  และใบรับรองแพทย	   ซ่ึงออกไว�ไม�เกิน ๑ เดือน  
ตามเอกสารหมายเลข ๓  ท�ายประกาศ 

๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานส�วนตําบลของผู�สมัครฯ พร�อมรับรองสําเนาทุกหน�า  
จํานวน ๑ ชุด 

๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (พนักงานส�วนตําบล) จํานวน ๑ ฉบับ  
พร�อมรับรองสําเนาทุกฉบับ (ถ�ายด�านหน�าและด�านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)  
ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี ก.อบต.กําหนด  อย�างละ ๑ ชุด  
สําหรับผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต�อเนื่อง ๒ ปY ให�ใช�สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู�กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด�วย สําหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล�าวเปAนภาษาต�างประเทศ ให�แนบฉบับท่ีแปลเปAนภาษาไทยมาด�วย 

๕.๕  หนังสือรับรองจากหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัด (ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุแต�งต้ังและให�พ�น
จากตําแหน�ง) อนุญาตให�สมัครคัดเลือกเพ่ือโอนมาบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง  ของ
องค	การบริหารส�วนตําบล ตามเอกสารหมายเลข ๔  ท�ายประกาศ 

๕.๖  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ( คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕  
ท�ายประกาศ 

๕.๗  ข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	 ความยาว ๕-๑๐ หน�ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงาน
ด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต)  ความยาว ๕-๑๐  หน�ากระดาษ A๔ 
ท่ีดําเนินการจัดทําและรับรองผลงานภายในช�วงเวลาการรับสมัคร  โดยใช�ตัวอักษร  TH SarabunPSK   ขนาด 
๑๖ ตามเอกสารหมายเลข ๖  ท�ายประกาศ  จํานวน  ๘  ชุด 
         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้   ให�ผู�สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเปAน
ผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามประกาศของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จ.ขอนแก�น   คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว�าเปAน
ผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการคัดเลือก และไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด ๆ  
 

๖. ค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐.-บาท 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๓– 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก 
                ๗.๑ องค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก และ
หมายเลขประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานท่ี
ดําเนินการคัดเลือก ณ สํานักงานองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย พร�อมท้ังแจ�งให� ก.อบต.จังหวัดท่ัวประเทศ 
และองค	การบริหารส�วนตําบลภายในเขตจังหวัดขอนแก�น ทราบในวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖   
                    ๗.๒ กรณีผู�สมัครคัดเลือกไม�มีชื่อเปAนผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน หรือเห็นว�าคะแนนประวัติการ 
รับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเองไม�ถูกต�อง  ผู�สมัครคัดเลือกผู�นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว�าเปAนผู�มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนในการสมัครเข�ารับการคัดเลือก หรือทักท�วงขอให�แก�ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของ
ตนเอง โดยทําหนังสือถึง นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว�าเปAนผู�มี
คุณสมบัติครบถ�วน หรือท่ีจะทักท�วงคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) โดยยื่นหนังสือและเอกสาร
ดังกล�าวได�ท่ี  สํานักงานปลัด อบต. ในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ในเวลาราชการ หากพ�นกําหนดเวลา
ดังกล�าวถือว�าผู�สมัครคัดเลือกไม�ประสงค	จะให�เพ่ิมรายชื่อ หรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต�
ประการใด  
                     ท้ังนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว�าผู�สมัครคัดเลือกผู�ใดมีคุณสมบัติไม�
ตรงตามท่ีกําหนด หรือเปAนผู�ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม�ให�ผู�นั้นเข�ารับการคัดเลือกหรือ
พิจารณาไม�ให�ผ�านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู�นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก 
 

๘. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
                    เกณฑ	ในการคัดเลือก  จะพิจารณาว�าผู� มีสิทธิ์ เข�ารับการคัดเลือกแต�ละคนมีความรู�
ความสามารถ  ทักษะประสบการณ	  และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน	การปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีจะเข�ารับการ
คัดเลือกประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต�างๆ อย�างไร โดยให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการ
คัดเลือก  จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน	 ในการเข�าดํารงตําแหน�งท่ีเข�ารับการคัดเลือก  และนําเสนอผลงานใน
อดีตท่ีประสบความสําเร็จอาจเกิดจากการบริหารงานของผู�เข�ารับการคัดเลือกมาแล�ว ซ่ึงกําหนดเกณฑ	การให�
คะแนนดังนี้ 

๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติในหน�าท่ี  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

๑) วิสัยทัศน�และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๔๐  คะแนน 
         ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  พิจารณาจากความรู�งานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง
รวมท้ังความรู�เก่ียวกับเหตุการณ	ปcจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองโดยพิจารณาจาก 

ก. วิสัยทัศน�ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
   วิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก จะต�องทําเอกสารเพ่ือ
แสดงวิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอข�อมูลด�านต�างๆ ดังนี้ 
  -  ข�อมูลส�วนบุคคล 
  -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก 
  -  แนวทางพัฒนางานในหน�าท่ี 
  -  แนวทางพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบล  หากได�รับการคัดเลือก 

 
 
 
 



 
 

-๔- 
 

ข.  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
   ผู�เข�ารับการคัดเลือกฯ จะต�องจัดทําเอกสารแสดงผลงาน  ท่ีประสบความสําเร็จ
มาแล�วและเกิดประโยชน	ต�อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเปAนตัวอย�างแก�ผู�อ่ืนหน�วยงานส�วนราชการอ่ืนได� 
เช�น การจัดโครงการใหม�ๆ ท่ีประชาชนได�รับประโยชน	จํานวนมาก  หรือการคิดค�นแนวทางบริหารงาน และ
สามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได�ผลดียิ่งข้ึน โดยให�จัดทําเปAนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  
(อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน	ก็ได�) 
 ๒) ความสามารถในการบริหาร  จํานวน  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 

ก.  ความรู�ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน  เช�น หลักการบริหารสมัยใหม�การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ	  เทคนิคการบริหารต�างๆ 
  ข.  ความสามารถในการบริหารอย�างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน    พิจารณาจากการ 
ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ	  ความเปAนผู�นํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก�ไขปcญหาต�างๆ ปcญหา
เฉพาะหน�าของผู�เข�ารับการคัดเลือก 

ค.  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการ 
ยืดหยุ�นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานส�วนอ่ืน 
  

๓) บุคลิกภาพและภาวะผู�นํา  จํานวน  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณา 
  ก.  ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค�ท่ีจะเปDนสําหรับนักบริหาร  จํานวน  ๕ คะแนน  
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีและภารกิจของส�วนราชการ  เช�น มุ�งประโยชน	ของ
ส�วนรวม  มีความซ่ือสัตย	  ครองตน  ครองคน  ครองงาน โดยธรรม กล�าวคือ กล�าคิด  กล�าทํา  กล�านํา  กล�า
เปลี่ยน  มีความโปร�งใส 
  ข.  ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕  คะแนน   พิจารณาจากการมีมานะ อดทน  และเอาใจใส�
หน�าท่ีการงาน  กระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให�ราชการมีความขยันหม่ันเพียร 
  ค.  มนุษยสัมพันธ�  จํานวน  ๕  คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟcงความคิดเห็นของผู�อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผู�ร�วมงานทุก
ระดับ  แก�ไขและลดข�อขัดแย�งอันอาจจะเปAนอุปสรรคต�องานราชการและความสามารถในการสร�าง
ความสัมพันธ	อันดีกับประชาชนผู�มาติดต�อรวมท้ังเต็มใจในการให�ความช�วยเหลือและบริการผู�มาติดต�อ 
  ง.  ความสามารถในการส่ือความหมาย  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู�บังคับบัญชา  ผู�ใต�บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร�วมงาน  ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสม 
  จ.  ความม่ันคงในอารมณ�  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความหนักแน�นของสภาวะ
อารมณ	 
  ฉ.  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  ๕  คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก�ไขปcญหาเฉพาะหน�าได�อย�างทันท�วงที  และมีเหตุผลเปAนท่ียอมรับได� 

 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
 ๑.๒  คุณสมบัติของผู�สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได�แก� 
  ๑)  การได�รับเงินเดือน    ๒๐  คะแนน 
  ๒)  วุฒิการศึกษา     ๑๕  คะแนน 
  ๓)  ระยะเวลาดํารงตําแหน�ง    ๒๐  คะแนน 
  ๔) อายุราชการ      ๑๕  คะแนน 
  ๕)  การรักษาวินัย  (ย�อนหลัง  ๕ ปY)   ๑๕  คะแนน 
  ๖)  ความดีความชอบ (ย�อนหลัง  ๕ ปY)   ๑๕  คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท�ายประกาศ 
 

๙.  การประกาศวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก 
                คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
ในวันเสาร	ท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖     ณ  ห�องประชุมพระธาตุขามแก�น    ศาลากลางจังหวัดขอนแก�น  
อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแก�น  หรือท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศให�ทราบก�อนวันคัดเลือก
ไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ  

   

๑๐.  หลักเกณฑ�การตัดสิน 
                      การตัดสินว�าผู�ใดเปAนผู�ได�รับการคัดเลือก ให�ถือเกณฑ	ว�าต�องเปAนผู�ได�คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
 

๑๑.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือก 
             ๑๑.๑   การข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก

ตามท่ีกําหนด  แล�วรวมคะแนนสัมภาษณ	  วิสัยทัศน	  ผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร   และคะแนน
ประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) แล�วจัดเรียงลําดับจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดไปหาผู�ท่ีได�คะแนนตํ่าสุด  และ
พิจารณาผู�ท่ีอยู�ในลําดับท่ีดีกว�าจะได�รับการแต�งต้ังก�อนผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต�ละบุคคล
ปรากฏว�าคะแนนรวมเท�ากัน ให�จัดลําดับผู�ท่ีคะแนนเท�ากัน ดังนี้ 

(ก) ถ�าคะแนนรวมเท�ากัน  ให�พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ	ก�อน 
(ข) ถ�าคะแนนสัมภาษณ	เท�ากัน  ให�พิจารณาจากผู�ใดได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง 

ในตําแหน�งระดับปcจจุบันก�อน 
(ค) ถ�าได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�งและระดับพร�อมกัน ให�พิจารณาจาก

เงินเดือนมากกว�า 
(ง) ถ�าเงินเดือนเท�ากัน  ให�พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ�าอายุราชการเท�ากัน  ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ	ชั้นสูงกว�า 
(ฉ) ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ	ชั้นเดียวกัน ให�พิจารณาผู�ใดได�รับก�อน 
(ช) ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ	ในชั้นเดียวกันพร�อมกันให�พิจารณาผู�ใดมีอายุ 

มากกว�า 
 



 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๑ 

 

 
ตําแหน�ง หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 

***************** 
ช่ือตําแหน�ง    หัวหน�าส�วนการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) 
 

เลขท่ีตําแหน�ง  ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ 
   

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าหน�วยงานในฐานะหัวหน�าส�วนการศึกษาขององค	การบริหารส�วนตําบล 
หรือปฏิบัติหน�าท่ีผู�ช�วยหัวหน�าหน�วยงานในฐานะหัวหน�าฝgายหรือหัวหน�างานในกอง/สํานักการศึกษาของ
องค	การบริหารส�วนตําบล โดยมีหน�าท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย งาน
ส�งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนงานส�งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปcญญาท�องถ่ิน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการศึกษา การส�งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให�เปAนไปตามความต�องการขององค	การบริหารส�วนตําบล และหลักเกณ	มาตรฐานท่ีรัฐกําหนด ท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู�ด�อยโอกาสและผู� มี
ความสามารถพิเศษ โดยรบผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวมรวมสถิติข�อมูลทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝjกอบรมบุคลากร การจัดต้ัง
แหล�งเรียนรู�และเครือข�ายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให�สอดคล�องกับ
นโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข�อง 
  ๒. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด�านวิชาการ การส�งเสริมสนับสนุน
การสร�างและประสานงานเครือข�ายข�อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. ปฏิบัติ งานเก่ียวกับการส�งเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ	ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปcญญาท�องถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝjกอบรม
และส�งเสริมอาชีพการส�งเสริมห�องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ	 
  ๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/ส�วนการศึกษา ประกอบด�วยการบรรจุ
แต�งต้ังการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑ	และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินกานทาง
วินัย อุทธรณ	และร�องทุกข	 การจัดสวัสดิการแก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําทะเบียน
ประวัติ การจัดทํารายงานประจําปY เปAนต�น 
  ๕. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ ได�แก� การวิเคราะห	เพ่ือการจัดต้ังหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมท้ังตรวจติดตามการใช�จ�ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน�วยงาน ทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การ
วินิจฉัยสั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก�ไขปcญหาในการปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
๑. มีความรู�ความเข�าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร

จัดการ 
การศึกษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

๒. มีความรู� ความเข�าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน กฎหมายจัดต้ังองค	การ
บริหาร 

ส�วนตําบล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและท่ีเก่ียวข�อง 
กับครู กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  ๓. มีความรู� ความเข�าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  ๔. มีความรู� ความเข�าใจในการบริหารทรัพยากร 
  ๕. มีความรู� ความเข�าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. มีความรู� ความเข�าใจในการพัฒนาหลักสูตร 
  ๗. มีความรู� ความเข�าใจในการพัฒนาหลักสูตร 
  ๘. มีความรู� ความเข�าใจในการจัดการความรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๙. มีความรู� ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  ๑๐. มีคุณธรรมสําหรับผู�บริหาร 
  ๑๑. มีวิสัยทัศน	กว�างไกลและรอบรู�ด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
  ๑๒. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
  ๑๓. มีความรู� ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  ๑๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข�อมูล วิเคราะห	ปcญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

 

 
ตําแหน�ง หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 

***************** 
ช่ือตําแหน�ง   หัวหน�าส�วนส�งเสริมการเกษตร(นักบริหารการเกษตร ๖) 
 

เลขท่ีตําแหน�ง  ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ 
   

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าส�วนการเกษตร มีหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงเทียบระดับ
กอง    ซ่ึงเปAนตําแหน�งท่ีมีหน�าท่ีความรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และด�านสัตว	แพทย	  โดยควบคุม
หน�วยงาน  และปกครองผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตร และสัตว	
แพทย	  ในลักษณะผู�ชํานาญการ  หรือผู�มีความรู�ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได�ระดับเดียวกัน  
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห	  วิจัย  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ
ปฏิบัติงานท่ีต�องใช�ความชํานาญเก่ียวกับวิชาการเกษตร  และสัตว	แพทย	  โดยปฏิบัติหน�าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่ง
หรือหลายอย�าง  เช�น  การปรับปรุงบํารุงพันธุ	  การคัดพันธุ	  ขยายพันธุ	  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช�ปุlย  
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  ค�นคว�า  ทดลอง  วิเคราะห	  วิจัยเก่ียวกับงาน
วิชาการเกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการกักพืช  พันธุ	พืช  วัตถุมีพิษ  และปุlยเคมี  
ให�เปAนไปตามกฎหมาย การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว	 การให�คําแนะนําปรึกษาในด�านการเลี้ยงและ
รักษาสัตว	  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนช�วยดูแลอุปกรณ	เครื่องมือเครื่องใช�และการปฏิบัติการในห�องทดลอง  
เปAนต�น  ฝjกอบรมและให�คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติการให�แก�เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมาตอบปcญหาและ
ชี้แจงเรื่องต�าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน�าท่ี  เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ  ตามท่ีได�รับความแต�งต้ัง  เข�า
ร�วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส�วนราชการท่ีสังกัด  และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ใน
ฐานะหัวหน�าหน�วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล�าวข�างต�นบ�างแล�วยังทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต�อประสานงาน  
วางแผน   มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให�คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแก�ไข  
ติดตามประเมินผล  และแก�ปcญหาขัดข�องในการปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�วย 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
๑. มีความรู�ความสามารถเข�าใจในโยบายและแผนงานด�านต�าง ๆ ของส�วนราชการท่ีสังกัด 
๒. มีความสามารถในการจัดทําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให�คําปรึกษาแนะนํา  และ 

เสนอแนะวิธีการแก�ไขประปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
๓. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน 

 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

๔. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค	 
๕. มีความรู� ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๖. มีคุณธรรมสําหรับผู�บริหาร 
๗. มีวิสัยทัศน	กว�างไกลและรอบรู�ด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
๘. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
๙. มีความรู� ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
๑๐. มีความสามารถในการศึกษาหาข�อมูล วิเคราะห	ปcญหา และสรุปเหตุผล 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 

 

 

บัญชีรายช่ือตําแหน�งท่ีจะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก 
แนบท�ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล  พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน  

หรือข�าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
ลงวันท่ี   ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 

 

ตําแหน�ง คุณสมบัติ 
 

หัวหน�าส�วนการศึกษา ระดับ ๖ 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

 
๑.  ดํารงตําแหน�งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ หรือเปAน
ข�าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินประเภทอ่ืน   
ซ่ึงดํารงตําแหน�งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได�กับตําแหน�งนักบริหาร
การศึกษาระดับ ๖  โดยมีหนังสอืรับรองจากส�วนราชการต�นสังกัด 
และผู�จะขอให�รับโอนจะต�องมีระดับตาํแหน�งไม�ต่าํกว�าระดับ ๖ 
๒.  ได�รับปริญญาตรีหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ทางการศึกษา 
๓.  เงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ัน    ๑๓,๑๖๐.-บาท 
 

 
หัวหน�าส�วนส�งเสริมการเกษตร ระดับ ๖ 

(นักบริหารการเกษตร ๖) 

 
๑.  ดํารงตําแหน�ง นักบริหารการเกษตร  ระดับ ๖  หรือเปAน
ข�าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินประเภทอ่ืน   
ซ่ึงดํารงตําแหน�งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได�กับตําแหน�ง 
นักบริหารการเกษตร  ระดับ ๖    โดยมีหนังสือรับรองจาก 
ส�วนราชการต�นสังกัด และผู�จะขอให�รับโอนจะต�องมีระดบัตําแหน�ง
ไม�ต่ํากว�าระดับ ๖ 
๒.  ได�รับปริญญาตรีหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี ้
๓.  เงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ัน    ๑๓,๑๖๐.-บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 

 

 

ลําดับท่ีสมัคร............................. 

 

ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล  พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการ
ประเภทอ่ืนมาบรรจุและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   อําเภอแวงน�อย   จังหวัดขอนแก�น 
ตําแหน�ง ..........................................(...............................................) 

***************** 
 
๑.  ช่ือ  …………………………….…………………………..สกุล……………………….…………………………….. 
 

๒.  เพศ        �  ชาย       �  หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปLเกิด…………………………อายุปMจจุบัน…..……….ปL  วันเกษียณอายุราชการ…………………………… 
 

๔.  ปMจจุบันดํารงตําแหน�ง………………….………………………………………………..…………………ระดับ……………………. 
 

 ประเภทตําแหน�ง  �  บริหารระดับสูง �  บริหารระดับกลาง 
    �  วิชาชีพเฉพาะ �  เชี่ยวชาญเฉพาะ    �    ท่ัวไป 

เงินเดือน…………………………..…บาท  เงินประจําตําแหน�ง…………..………………..บาท 
งาน………………………………………….กอง/ฝgาย………………………………………………… 
เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 
โทรศัพท	……………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานท่ีติดต�อ 
 ท่ีอยู�ปcจจุบันสามารถติดต�อได�สะดวก 
 บ�านเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย	………………..โทรศัพท	………………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
 �  โสด �  สมรส �  อ่ืน ๆ 

ชื่อคู�สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
 

ข�อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
�  ไม�มีบุตร/ธิดา �  มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

 
 
 
 
 

 

��������	�
 

� 	�� 



 
-๒- 

 
๗.  ประวัติสุขภาพ (พร�อมใบรับรองแพทย	ท่ีออกไว�ไม�เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปAนโรค
เหล�านี้หรือไม� 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปAน       
ไม�เปAน       
 

๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปYท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การได�รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข�ารับราชการ……………….………….ตําแหน�ง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปY………...เดือน 
การดํารงตําแหน�งในสายงานบริหาร 

ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ช�วงเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง รวมเวลาดํารงตําแหน�ง 
๑.    
๒.    
๓.    
ฯลฯ    
 

ประเภทตําแหน�ง  ให�ระบุว�าเปAนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๐.  การฝOกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน�วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช�วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
 

๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว�างวันท่ี ทุนการดูงาน 
    
    
    
 
 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    
 
 

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

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ�ท่ีได�รับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………..……………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………….………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
 

๑๕.  ประวัติผลงานด�านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีได�รับการยกย�อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได�รับการยกย�อง ผลงาน สถานท่ี/ผู�มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 
 

๑๖.  คุณลักษณะส�วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู�สมัครท่ีเห็นว�าเด�น  และเก่ียวข�องกับงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
๑๗.  วิสัยทัศน�และผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  จํานวน……………ชุด  (ท่ีแนบท�าย) 
(ให�จัดทําเอกสารเปAนรูปเล�มแยกต�างหากจากใบสมัคร) 
 

 ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัครนี้ถูกต�องครบถ�วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว�า
ข�าพเจ�าปqดบังข�อความหรือให�ข�อความท่ีไม�ถูกต�องตามความเปAนจริง หรือไม�มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการ
คัดเลือก ให�ถือว�าข�าพเจ�าไม�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
       (ลายมือชื่อ)………………………………………………..ผู�สมัคร 
                   (……..…………………………………..…….) 

    วันท่ี  เดือน  ปY  ………………………………….…………… 
 
 

เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 
ได�ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการ
สมัครแล�ว 
(   ) ครบถ�วน 
(   ) ไม�ครบถ�วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
 

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

เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

ไ ด� รั บ เ งิ น ค� า ส มั ค ร แ ล� ว 
จํานวน……………….…….บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล�มท่ี..................... 
เลขท่ี.....................  
ลงวันท่ี................................. 
 
.......................................... 
(..........................................) 

ผู�รับเงิน 

ได�ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัครแล�ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ�วน 
(   ) คุณสมบัติไม�ครบถ�วน เนื่องจาก 
................................................................ 
................................................................ 
 
 

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

เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 

 

หนังสือรับรองของหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัด 
(ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุแต�งตั้งและให�พ�นจากตําแหน�ง) 

 
 

เขียนท่ี………………………………………………………… 
วันท่ี………… เดือน…………….พ.ศ. ……………………….. 

  ข�าพเจ�า………………………….…………….………………ตําแหน�ง…………………..…………….………………
สังกัด........................................  กรม……………………..….…................กระทรวง.................................................... 
ขอรับรองว�า (ชื่อ/ยศ – สกุล) ….……………………………………..…….ได�ดํารงตําแหน�ง...............................................
(ระบุว�าดํารงตําแหน�งทางการบริหารของส�วนราชการ หรือดํารงตําแหน�งท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับตําแหน�ง
บริหารของส�วนราชการ)...............................................................ในตําแหน�ง………………….………………….…………
ระดับ……………….. อําเภอ/กอง/สํานัก..............…….……………..จังหวัด………………………..กรม.............................. 
กระทรวง....…………………...........ต้ังแต�วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. .................. ถึงวันท่ี.............. 
เดือน........................พ.ศ...............รวม..............ปY................เดือน............วัน (นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร) 
จริง และอนุญาตให�สมัครเข�ารับการคัดเลือกตามประกาศองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   เรื่อง   รับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและแต�งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�างขององค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย ในตําแหน�ง................................ได�  
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
       (……………………………………………) 
  ตําแหน�ง หัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให�แนบสําเนาคําสั่งให�ปฏิบัติหน�าที่ที่เทียบเคียงได�กับตําแหน�งบริหารมาด�วย 
 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๕ 

 

แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) 
การสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล  พนักงานส�วนท�องถิ่นอ่ืน   หรือข�าราชการประเภทอ่ืน มาบรรจุและ

แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง  ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
สมัครคัดเลือกในตําแหน�ง…………………..……………….………………..…………………………………………………ระดับ…….………………….… 
ช่ือผู�สมัคร………………………………...........................................................อายุ………………..…………...ปY……………….……….……..เดอืน 
ปcจจุบันดํารงตําแหน�ง………………………………………………………………….……………………….………………….ระดับ…………..……........... 
สังกัด..................…………………….................อําเภอ...............................................จังหวัด……………………….……………………………… 
คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนปcจจุบัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่ีได�รับซ่ึงเปAนคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร) 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งปcจจุบัน
ในสายงานระดับปcจจุบัน  

วันท่ีดํารงตําแหน�งต้ังแต�………………………….…………ถึงวันท่ี ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๖  
(วันสุดท	ายของการสมัคร)รวม……………………ปY……………………….เดือน………………..วัน 

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสาย
งานปcจจุบัน (นับต้ังแต�วันเริ่มตําแหน�งในสาย
งานผู�บริหาร) 

วันท่ีดํารงตําแหน�งต้ังแต�…………………………….………ถึงวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
(วันสุดท	ายของการสมัคร)รวม……………………ปY……………………….เดือน………………..วัน 

 

๔. อายุราชการ   (ปY/เดือน/วัน) ต้ังแต�วันท่ี….……………………..………………………………ถึงวันท่ี ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 (วันสุดท	ายของการสมัคร)รวม……………………ปY……………………….เดือน………………..วัน 

 

๕. ความผิดย�อนหลัง ๕ ปY  
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

ว�ากล�าวตักเตือน.............................ครั้ง ภาคทัณฑ	…………….…………….……ครั้ง  
ตัดเงินเดือน….……………………..……ครั้ง ลดขั้นเงินเดือน………..………..……..ครั้ง 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  
(ย�อนหลัง ๕ ปY) 

๑. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๒. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๓. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๔. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น  
๕. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๖. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๗. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๘. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๙. เงินเดือนเม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
๑๐. เงินเดือนเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕……………..บาท ได�รับพิจารณารวม............……ขั้น 
                                                                       รวมท้ังหมด………………ขั้น 

 

  รวมคะแนน  
หมายเหตุ     ๑. ให�เจ�าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ	และใส�คะแนนในช�องท่ีกําหนด 

 ๒. ให�ผู�เข�ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติน้ี ส�งพร�อมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพนักงานส�วนตําบล ซ่ึงตนเอง
ได�ตรวจสอบและรับรองความถูกต�องแล�ว 

             ขอรับรองว�าถูกต�อง 
 
 

      (ลงช่ือ)……………………………………เจ�าของประวัติ 
                      (……………………….……………………….) 

-๒- 
 

 
 
 
 

การตรวจสอบของเจ�าหน�าที ่
(   ) คุณสมบัติครบถ�วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต�อง 
(   )  คุณสมบัติไม�ครบ ถ�วนเน่ืองจาก……….…………………………………………… 
                    (ลงช่ือ)……….………………..……………………..ผู�ตรวจสอบ 
                          (……………………………….…….………………….) 
                                เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 



 
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 

๑. เงินเดือน    คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน     (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข�าราชการ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐)  
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๔๔,๙๓๐ ๓๕,๒๒๐ ๒๘,๘๘๐ ๒๐ 
๔๔,๑๓๐ ๓๔,๖๘๐ ๒๘,๔๓๐ ๑๙.๘๐ 
๔๓,๓๐๐ ๓๔,๑๑๐ ๒๗,๙๖๐ ๑๙.๖๐ 
๔๒,๖๒๐ ๓๓,๕๖๐ ๒๗,๔๙๐ ๑๙.๔๐ 
๔๑,๙๓๐ ๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๔๑,๒๕๐ ๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๔๐,๕๖๐ ๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๓๙,๘๘๐ ๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๓๙,๑๙๐ ๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๓๘,๕๐๐ ๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๓๗,๘๓๐ ๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๓๖,๔๕๐ ๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๓๕,๗๖๐ ๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๓๔๔๓๐ ๒๘๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๓๓๗๐๐ ๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๓๓,๑๓๐ ๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๓๒,๕๑๐ ๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๓๑,๙๐๐ ๒๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๓๑,๒๙๐ ๒๕,๔๗๐ ๒๖,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๓๐,๖๙๐ ๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๓๐,๑๐๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๒๙,๕๑๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๒๘,๙๓๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๒๘,๓๕๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๒๗,๘๐๐ ๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๒๗,๒๓๐ ๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๒๖,๖๖๐ ๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๒๖,๑๐๐ ๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๒๕,๕๓๐ ๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๒๔,๙๖๐ ๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๒๐ 
๒๔,๔๐๐ ๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๔.๐๐ 
๒๓,๘๓๐ ๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๘๐ 
๒๓,๒๗๐ ๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๖๐ 
๒๒,๗๐๐ ๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๔๐ 
๒๒,๑๔๐ ๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๒๐ 
๒๑,๕๕๐ ๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๓.๐๐ 
๒๐,๙๙๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๘๐ 
๒๐,๔๒๐ ๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๓๐ ๑๒.๖๐ 
๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๒.๔๐ 

 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
 ๒. วุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 

ระดับ ๙ ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
ปริญญาเอก  ๑๕ 
ปริญญาโทหรือเทียบเท�า *  ๑๓ 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท�า  ๑๒ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า  ๑๑ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท�า  ๑๐ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท�า  ๙ 

 

- วุฒิการศึกษาเทียบเท�า  หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท�าวุฒิการศึกษาท่ี ก.อบต. กําหนดไว�ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง 
 
 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในระดับปMจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 

๑๐ ปYข้ึนไป 
๙ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปY 
๘ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๙ ปY 
๗ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปY 
๖ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๗ ปY 
๕ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปY 
๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๕ ปY 
๓ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๔ ปY 
๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓ ปY 

๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๔- 
 
 

๔. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งทางการบริหาร คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (พิจารณาเฉพาะตําแหน�งในทางการ
บริหารโดยไม�ต�องพิจารณาระดับตําแหน�ง เช�น ดํารงตําแหน�งปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล/รองปลัดองค	การ
บริหารส�วนตําบล/หัวหน�าสํานักปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล/หัวหน�าส�วนต�างๆ มานานเท�าใด เปAนต�น)  
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
๑๕ ปYข้ึนไป 
๑๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๕ ปY 
๑๓ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๔ ปY 
๑๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๓ ปY 
๑๑ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๒ ปY 
๑๐ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๑ ปY 
๙ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปY 
๘ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๙ ปY 
๗ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปY 
๖ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๗ ปY 
๕ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปY 
๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๕ ปY 
๓ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๔ ปY 
๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓ ปY 
๑ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒ ปY 

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  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน�งให�นับถึงวันเริ่มต�นของปYงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
๕. อายุราชการ  คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
๓๔ ปYข้ึนไป 
 ๓๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๔ ปY 
๓๐ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๒ ปY 
๒๘ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๐ ปY 
๒๖ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๘ ปY 
๒๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๖ ปY 
๒๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๔ ปY 
๒๐ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๒ ปY 
๑๘ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๐ ปY 
๑๖ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๘ ปY 
๑๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๖ ปY 
๑๒ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๔ ปY 
๑๐ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๒ ปY 
๘ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปY 
๖ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปY 
๔ ปYข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปY 

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  การนับอายุราชการให�นับถึงวันเริ่มต�นของปYงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
๖. การรักษาวินัยย�อนหลัง ๕ ปL คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
ไม�เคยถูกลงโทษเลย 
ถูกทําทัณฑ	บนเปAนหนังสือหรือถูกกว�ากล�าวตักเตือน  ๑  ครั้ง 
ถูกทําทัณฑ	บนเปAนหนังสือหรือถูกกว�ากล�าวตักเตือน  ๒  ครั้ง 
ภาคทัณฑ	  ๑  ครั้ง 
ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง 
ลดข้ันเงินเดือน 
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม�รวมถูกทําทัณฑ	บนหนังสือหรือถูกว�ากล�าวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว�า ๒ ครั้ง (ไม�รวมถูกทําทัณฑ	บนเปAนหนังสือหรือถูกว�ากล�าวตักเตือน) 

๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๐ 
๙ 
๗ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
๗. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย�อนหลัง ๕ ปL   คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

ได�รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
๒ ข้ัน/ครั้ง /ปL ๑.๕ ข้ัน/ครั้ง /ปL ๑ ข้ัน/ครั้ง /ปL 

 

รวมจํานวนข้ัน/ ๕ปL 
 

คะแนนท่ีได� 

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 ๖ 

 

หลักเกณฑ� วิธกีาร และรูปแบบในการเขียนข�อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน� 
  ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องเขียนข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	ด�วยตนเอง โดยมี
องค	ประกอบและรูปแบบในการเขียน ดังนี้ 
๑. องค�ประกอบในการเขียนข�อเสนอ 

(๑)  ให�นําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรม ท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวช้ีวัด 
ความสําเร็จไว�ด�วย โดยการเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	นี้  ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวัง เปsาหมายหรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการให�บรรลุเปsาหมายในการปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการของเทศบาลในด�านต�าง ๆ ของตําแหน�งท่ีสมัครเข�ารับการคัดเลือก เช�น การจัดทําแผนพัฒนา 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให�เทศบาลมีความเข�มแข็งและมีศักยภาพใน
การจัดการบริหารสาธารณะและการรองรับการถ�ายโอนภารกิจต�าง ๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน	สุขแก�ประชาชน
อย�างแท�จริง ตลอดจนอาจอ�างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต�าง ๆ โดยข�อเสนอดังกล�าวจะต�องเปAน
ข�อเสนอท่ีเปAนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได� และมีเหตุผลประกอบข�อเสนอท่ีน�าเชื่อถือ มีความสอดคล�อง
กันในประเด็นต�าง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได� 

(๑) บทสรุป และข�อเสนอแนะ 
๒. รูปแบบการเขียนข�อความ 

การเขียนข�อความเก่ียวกับวิสัยทัศน	 ให�ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเขียนข�อเสนอเก่ียวกับ
วิสัยทัศน	ดังนี้ 

(๑) ให�มีการแบ�งโครงสร�างการเขียนให�ชัดเจนตามองค	ประกอบท่ีกําหนดตามข�อ ๑  
(๒) มีลักษณะท่ีเปAนรูปธรรมและมีความเปAนไปได�ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช�หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ	ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

ยกตัวอย�างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีดียิ่งข้ึน 
(๔) มีความยาว ๕-๑๐   หน�ากระดาษ A๔  ตัวอักษร TH SarabunPSK   ขนาด ๑๖ 

โดยจัดพิมพ	และจัดทําเปAนรูปเล�มให�เรียบร�อย จํานวน ๔ ชุด  
๓. รูปแบบการนําเสนอ 

(๑) ปกหน�า 
(๒) สารบัญ 
(๓) ข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	 
(๔) ผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
(๕) บทสรุป 
(๖) เอกสารอ�างอิง 

 
 
 
 

 
 
 



(ปก) 
 

แบบแสดงวิสัยทัศน� และแบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส�วนตําบล พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืน 

มาบรรจุและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารท่ีว�าง 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 

 
 
 
 

ตําแหน�ง…………………….……………………(……………………………………) 
องค�การบริหารส�วนตําบล………………………………………………. 

อําเภอ…………………………………………….. 
จังหวัดขอนแก�น 

 
 
 
 
 

เสนอโดย 
ช่ือ………………………………………………………………….. 

ตําแหน�ง………………………………(……………………………) 
ฝUาย/กอง/สํานัก/อําเภอ………………………………………………. 

จังหวัด………………………….…………………………….. 
กรม…………………………….…………………….. 
กระทรวง………………………………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หน�า 

คํานํา 
ข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	 
ผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 
บทสรุป............……………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ�างอิง……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบข�อเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน� 
 

ของ.............................................................................................. 
ตําแหน�ง................................................ฝgาย/กอง/สํานัก/..................................................................................... 
อําเภอ................................จังหวัด..............................กรม.............................กระทรวง........................................ 
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหน�ง.......................................................(................................................) 

@@@@@@@@@@@@ 
 

วิสัยทัศน	 
........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวคิด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 ความคาดหวัง 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 เปsาหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 แนวทางปฏิบัติท่ีจะให�บรรลุเปsาหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

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

    (.......................................................) 
    ผู�เสนอข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน	 
......................../......................./.................. 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานย�อนหลังไม�เกิน ๓ ปL) 
@@@@@@@@@@@@ 

 
๑. ชื่อผลงาน.............................................................................................................................................. 
๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ.......................................................................................................................... 
๓. ความรู�ความสามารถท่ีใช�ในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 ๓.๑ ............................................................................................................................................ 
 ๓.๒ ............................................................................................................................................ 
๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ	ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๖. ประโยชน	ของผลงาน/การได�รับการยอมรับ....................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
๗. ความยุ�งยากในการดําเนินการ/ปcญหา/อุปสรรค................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๘. ข�อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

ขอรับรองว�าผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข�างต�นเปAนความจริงทุกประการ 
 

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

   ผู�เสนอผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
......................../......................./.................. 

ได�ตรวจสอบแล�วขอรับรองว�าผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข�างต�นตรงกับความ
เปAนจริงทุกประการ 

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

(.......................................................) 
หัวหน�าส�วนราชการผู�มีอํานาจสั่งบรรจุแต�งต้ังและให�พ�นจากตําแหน�ง 

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



 
เอกสารหมายเลข ๗ 

 
หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 

 
 จะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ	และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน  ดังต�อไปนี้ 
๑.  เกณฑ�ในการคัดเลือก 
 เกณฑ	ในการคัดเลือก  จะพิจารณาว�าผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกแต�ละคนมีความรู�ความสามารถ  
ทักษะประสบการณ	  และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน	การปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีจะเข�ารับการคัดเลือกประวัติ
การรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต�างๆ อย�างไร โดยให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก  จัดทํา
และนําเสนอวิสัยทัศน	 ในการเข�าดํารงตําแหน�งท่ีเข�ารับการคัดเลือก  และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบ
ความสําเร็จอาจเกิดจากการบริหารงานของผู�เข�ารับการคัดเลือกมาแล�ว ซ่ึงกําหนดเกณฑ	การให�คะแนนดังนี้ 

๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติในหน�าท่ี  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
จํานวน๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

๑) วิสัยทัศน�และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๔๐  คะแนน 
  ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  พิจารณาจากความรู�งานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังรวมท้ัง
ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ	ปcจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองโดยพิจารณาจาก 

ก. วิสัยทัศน�ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
   วิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือกจะต�องทําเอกสารเพ่ือ
แสดงวิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอข�อมูลด�านต�างๆ ดังนี้ 
  -  ข�อมูลส�วนบุคคล 
  -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก 
  -  แนวทางพัฒนางานในหน�าท่ี 
  -  แนวทางพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบล  หากได�รับการคัดเลือก 

ข.  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
   ผู�เข�ารับการคัดเลือกฯ จะต�องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแล�ว
และเกิดประโยชน	ต�อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเปAนตัวอย�างแก�ผู�อ่ืนหน�วยงานส�วนราชการอ่ืนได� เช�นการ
จัดโครงการใหม�ๆ ท่ีประชาชนได�รับประโยชน	จํานวนมาก  หรือการคิดค�นแนวทางบริหารงาน และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได�ผลดียิ่งข้ึน โดยให�จัดทําเปAนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  
(อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน	ก็ได�) 
 ๒) ความสามารถในการบริหาร  จํานวน  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 

ก.  ความรู�ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน  เช�น หลักการบริหารสมัยใหม�การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ	  เทคนิคการบริหารต�างๆ 
  ข�อ  ๑  พิจารณาจากเอกสารวิสัยทัศน	 
  ข�อ  ๒  กับข�อ ๓ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ	 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
ข.  ความสามารถในการบริหารอย�างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนนพิจารณาจากการ 

ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ	  ความเปAนผู�นํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก�ไขปcญหาต�างๆ ปcญหา
เฉพาะหน�าของผู�เข�ารับการคัดเลือก 

ค.  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการ 
ยืดหยุ�นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานส�วนอ่ืน 
  

๓) บุคลิกภาพและภาวะผู�นํา  จํานวน  ๓๐  คะแนนโดยพิจารณา 
  ก.  ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค�ท่ีจะเปDนสําหรับนักบริหาร  จํานวน  ๕ คะแนน  
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีและภารกิจของส�วนราชการ  เช�น มุ�งประโยชน	ของ
ส�วนรวม  มีความซ่ือสัตย	  ครองตน  ครองคน  ครองงาน โดยธรรม กล�าวคือ กล�าคิด  กล�าทํา  กล�านํา  กล�า
เปลี่ยน  มีความโปร�งใส 
  ข.  ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕  คะแนนพิจารณาจากการมีมานะ อดทน  และเอาใจใส�
หน�าท่ีการงาน  กระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให�ราชการมีความขยันหม่ันเพียร 
  ค.  มนุษยสัมพันธ�  จํานวน  ๕  คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟcงความคิดเห็นของผู�อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผู�ร�วมงานทุก
ระดับ  แก�ไขและลดข�อขัดแย�งอันอาจจะเปAนอุปสรรคต�องานราชการและความสามารถในการสร�าง
ความสัมพันธ	อันดีกับประชาชนผู�มาติดต�อรวมท้ังเต็มใจในการให�ความช�วยเหลือและบริการผู�มาติดต�อ 
  ง.  ความสามารถในการส่ือความหมาย  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู�บังคับบัญชา  ผู�ใต�บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร�วมงาน  ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสม 
  จ.  ความม่ันคงในอารมณ� จํานวน๕ คะแนนพิจารณาจากความหนักแน�นของสภาวะอารมณ	 
  ฉ.  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  ๕  คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก�ไข
ปcญหาเฉพาะหน�าได�อย�างทันท�วงที  และมีเหตุผลเปAนท่ียอมรับได� 
 ๑.๒  คุณสมบัติของผู�สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได�แก� 
  ๑)  การได�รับเงินเดือน    ๒๐  คะแนน 
  ๒)  วุฒิการศึกษา     ๑๕  คะแนน 
  ๓)  ระยะเวลาดํารงตําแหน�ง    ๒๐  คะแนน 
  ๔) อายุราชการ      ๑๕  คะแนน 
  ๕)  การรักษาวินัย  (ย�อนหลัง  ๕ ปY)   ๑๕  คะแนน 
  ๖)  ความดีความชอบ  (ย�อนหลัง  ๕ ปY)   ๑๕  คะแนน 
  เกณฑ	การตัดสิน  ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งจะต�องได�คะแนนการ
สัมภาษณ	และการประเมินคุณสมบัติไม�ต่ํากว�าร�อยละ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
๒. การเล่ือนระดับผู�ได�รับการคัดเลือก 
 ๒.๑คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะจัดทําประกาศผลการคัดเลือกโดยจัดทําบัญชีชื่อผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก 
การจัดเรียงลําดับผลคะแนนตามข�อ๒และรายงานผลการคัดเลือกแก�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัดขอนแก�น) พิจารณาเห็นชอบและแจ�งให� อบต. แต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกให�ดํารงตําแหน�งท่ีคัดเลือก
ตามลําดับต�อไป 
  ๒.๒ ในกรณีมีผู�ผ�านการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง และภายหลังมีตําแหน�งว�างเพ่ิม
อีก องค	การบริหารส�วนตําบลอาจขอความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ได�รับคัดเลือกท่ีอยู�ลําดับถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นให�ดํารงตําแหน�งได� ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม�ก็ได�ท้ังนี้ให�อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล(ก.อบต.จังหวัดขอนแก�น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


