
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต�งตั้งให�พนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหน�งผู�บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  
-------------------------- 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเลื่อน
และแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหารท่ีว�างขององค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  
อําเภอแวงน�อย จังหวัดขอนแก�น  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๕๔ – ข�อ ๑๕๓  แห�งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดขอนแก�น เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค	การบริหารส�วนตําบล   ลงวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕    แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน   จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 

๑. ตําแหน�งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานองค	การบริหารส�วนตําบล ประกอบด�วย 
    (๑) ตําแหน�ง ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘)     จํานวน ๑ อัตรา 

     (๒) ตําแหน�ง รองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) จํานวน ๑ อัตรา  
 

๒.  หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการ     
หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรู�ความสามารถท่ีต�องการเป@นไปตาม 

(เอกสารหมายเลข ๑  ท�ายประกาศ) 
 

๓.  คุณสมบัติของผู�สมัคร     
 รายละเอียด (ตามเอกสารหมายเลข ๒  ท�ายประกาศ) 

   

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
  ผู�ประสงค	จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครคัดเลือก
พร�อมด�วยหลักฐาน ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�อง  และลงลายมือชื่อกํากับไว�ในสําเนาเอกสาร  ด�วยหมึกสี
น้ําเงิน ทุกฉบับ ดังต�อไปนี้ 
  ๔.๑  ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกฯ  (ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท�ายประกาศ) พร�อมติดรูปถ�าย
ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒  หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท�ายประกาศ)
จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ        จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔  ใบรับรองแพทย	          จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕  สําเนาวุฒิการศึกษา          จํานวน ๑ ฉบับ 
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๔.๖  สําเนาบัตรประวัติของผู�สมัคร (ก.พ.๗)        จํานวน ๑ ชุด 
๔.๗  รูปถ�ายข�าราชการหน�าตรงขนาด ๑ นิ้ว       จํานวน ๓ รูป 

  ๔.๘  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท�ายประกาศ) 
จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๑๐ แบบแสดงวิสัยทัศน	 จํานวน ๓ ผลงาน (ตามเอกสารหมายเลข ๖ ท�ายประกาศ) 
จํานวน ๘ เล�ม 
  สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให�ผู�สมัครคัดเลือกตรวจสอบ  และรับรองตนเองว�าเป@น
ผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว�าเป@นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับ
การคัดเลือก และไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดๆ  
(หมายเหตุ : เอกสารท่ีถ�ายสําเนาจากต�นฉบับให�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาด�วยหมึกสีน้ําเงินทุกฉบับ) 
 

๕.  การรับสมัครคัดเลือก และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ให�ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด�วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๓) โดยจะต�อง
ระบุว�าประสงค	จะสมัครเข�ารับการคัดเลือกตําแหน�งใด  หนังสือรับรองจากนายกองค	การบริหารส�วนตําบลท่ีตน
สังกัดอยู�  (เอกสารหมายเลข ๔)   ซ่ึงได�อนุญาตให�มาสมัครเข�ารับการคัดเลือก   และเอกสารข�อมูลบุคลากร
(แบบสรุปประวัติการรับราชการ เอกสารหมายเลข ๕) ได�ท่ี  สํานักงานปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   
อําเภอแวงน�อย   จังหวัดขอนแก�น   ต้ังแต�วันท่ี   ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖    ถึงวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได�ท่ีโทรศัพท	หมายเลข  ๐๔๓-๔๙๙๕๓๓  (เว�นวันหยุดราชการ) 
โดยผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก ต�องตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว�าถูกต�อง และมีคุณสมบัติครบถ�วน
ตรงตามคุณสมบัติในตําแหน�งท่ีสมัครนั้น ค�าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกตําแหน�งละ ๔๐๐.-บาท  
   

๖.  หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
  ๖.๑ ผู�สมัครจะต�องส�งแบบแสดงวิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีเข�ารับการคัดเลือก
พร�อมท้ังจัดส�งเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน ๓ ชิ้นให�คณะกรรมการคัดเลือกจํานวน ๘ ชุด  
ภายในวันท่ีรับสมัคร 

๖.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข�อมูลในเอกสารต�าง ๆ  
ท่ีผู�สมัครยื่นแสดงต�อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามข�อ ๖.๑ และจะดําเนินการสอบสัมภาษณ	 รายละเอียดตาม
(เอกสารหมายเลข ๗  ท�ายประกาศ) 
 

๗.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือก 
  องค	การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ เข�ารับการคัดเลือกและ
หมายเลขประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก ภายหลังจาก
ผู�สมัครจัดส�งเอกสารครบถ�วนตามประกาศนี้  และภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต�องแล�ว โดยจะแจ�งไปยัง
สํานักงานท�องถ่ินจังหวัดท่ีผู�นั้นสังกัดอยู�และปPดประกาศไว�  ณ   สํานักงานท�องถ่ินจังหวัดขอนแก�น 

 

 



 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๑ 

 

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

ช่ือตําแหน�ง            นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ๘ 
 

ตําแหน�งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล หรือรองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงมี
หน�าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป  การบริหารงาน
องค	การบริหารส�วนตําบล  โดยควบคุมหน�วยงานหลายหน�วย  และปกครองผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาจํานวนมาก   
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ในฐานะปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล รองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ทําหน�าท่ีพิจารณา 

ทําความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต�องใช�ความชํานาญ
เก่ียวกับการบริหารงานองค	การบริหารส�วนตําบล   โดยปฏิบัติหน�าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  เช�น  
การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน	ของ อบต. การประกอบการค�าซ่ึงเป@นท่ีรังเกียจหรืออาจเป@น
อันตรายแก�สุขภาพ  และหน�าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน  จัดให�
มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปSองกันและระงับโรคติดต�อ  จัดให�มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการดับเพลิงให�ราษฎรได�รับ
การศึกษาอบรม  จัดให�มีน้ําสะอาด  หรือการประปา  จัดให�มีโรงฆ�าสัตว	จัดให�มีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและ
ส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ	รักษาคนเจ็บไข�  จัดให�มีและบํารุง
การไฟฟSาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน  จัดให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย	  จัดให�มีและบํารุงส�วม
สาธารณะ  จัดให�มีและบํารุงสงเคราะห	มารดาและเด็ก  จัดให�มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให�มีการ
สาธารณูปการ  จัดให�มีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเป@นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาจัดให�
มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให�มีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว	  และสถานท่ี
พักผ�อนหย�อนใจ  ปรับปรุงแหล�งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร�อยของท�องถ่ิน  กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป@น
เพ่ือการสาธารณสุข  และหน�าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให�เป@นหน�าท่ีของ
องค	การบริหารส�วนตําบล  เช�น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล  เลขานุการสภาองค	การ
บริหารส�วน การจัดการให�ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร�อยในการเลือกต้ังของแต�ละหน�วยเลือกต้ัง 
ท่ีอยู�ในท�องท่ี  การจัดการให�ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร�อยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจ�าง
ลูกจ�าง  และคนงานองค	การบริหารส�วนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจ�างคนงาน  และพนักงาน
ส�วนตําบลประจําปX การขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสมขององค	การบริหารส�วนตําบล เป@นกรรมการสอบแข�งขันบุคคล 
เข�าบรรจุเป@นพนักงานส�วนตําบลท่ี  ก.อบต. จังหวัดแต�งต้ังเป@นกรรมการสอบสวนพนักงานส�วนตําบลผู�ถูก
กล�าวหากระทําผิดวินัย   เป@นเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ  เป@นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการศึกษา  เป@นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับ 
 

 
 

/การควบคุม..... 
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การควบคุมโรคระบาดสัตว	   เป@นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย	สินขององค	การบริหารส�วนตําบล  เป@นผู�เก็บ
รักษาเอกสารสําคัญขององค	การบริหารส�วนตําบล  เป@นผู�รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององค	การบริหาร
ส�วนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจ�ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย	  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด เป@น
กรรมการรักษาเงินขององค	การบริหารส�วนตําบล    เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีโรงเรือนเป@นพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี  เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีปSาย  เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีควบคุม
การฆ�า และออกใบอาชญาบัตรการฆ�า และการจําหน�ายเนื้อสัตว	 เป@นเจ�าหน�าท่ีดับเพลิง เป@นเจ�าหน�าท่ีพัสดุ  
เป@นเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานประจําปX  เป@นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก�อสร�าง เป@น
กรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป@นกรรมการควบคุมการรับส�งเงิน  เป@นกรรมการอํานวยการศึกษา เป@น
กรรมการประชาสัมพันธ	  เป@นกรรมการจัดงานประจําปX  อันเป@นประเพณีท�องถ่ิน หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี  
เป@นกรรมการช�วยเหลือและบรรเทาทุกข	ประชาชนในท�องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต�าง ๆ  
เป@นต�น ฝZกอบรมและให�คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก�เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา ตอบป6ญหาชี้แจงต�าง ๆ  
เก่ียวกับงานในหน�าท่ี  เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได�รับแต�งต้ังเข�าร�วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของส�วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในฐานะหัวหน�าหน�วยงาน  
นอกจากปฏิบัติงานดังกล�าวข�างต�นแล�ว  ยังทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต�อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบให�คําปรึกษาแนะนํา   ปรับปรุงแก�ไขติดตามประเมินผล และแก�ป6ญหาข�อขัดข�องในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด�วย 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
           ๑. มีความรู� ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ	ป6จจุบันในด�านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย�างยิ่งของประเทศไทย 
           ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาข�อมูล วิเคราะห	ป6ญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕. มีความรู�ความเข�าใจนโยบายและแผนงานด�านต�างๆของส�วนราชการท่ีสังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให�คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
           ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน 
           ๙. มีความรู�ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          ๑๐. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ๑๑. มีความรู�ความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร	 
  ๑๒. มีความรู�ความเข�าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และป6ญหาด�านการเมือง  เศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ 
  ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

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

ช่ือตําแหน�ง            นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ๗ 
 

ตําแหน�งประเภท  บริหาร 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล หรือรองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงมี
หน�าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป  การบริหารงาน
องค	การบริหารส�วนตําบล  โดยควบคุมหน�วยงานหลายหน�วย  และปกครองผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาจํานวนมาก   
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ในฐานะปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล รองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ทําหน�าท่ีพิจารณา 

ทําความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต�องใช�ความชํานาญ
เก่ียวกับการบริหารงานองค	การบริหารส�วนตําบล   โดยปฏิบัติหน�าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  เช�น  
การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน	ของ อบต. การประกอบการค�าซ่ึงเป@นท่ีรังเกียจหรืออาจเป@น
อันตรายแก�สุขภาพ  และหน�าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน  จัดให�
มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปSองกันและระงับโรคติดต�อ  จัดให�มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการดับเพลิงให�ราษฎรได�รับ
การศึกษาอบรม  จัดให�มีน้ําสะอาด  หรือการประปา  จัดให�มีโรงฆ�าสัตว	จัดให�มีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและ
ส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ	รักษาคนเจ็บไข�  จัดให�มีและบํารุง
การไฟฟSาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน  จัดให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย	  จัดให�มีและบํารุงส�วม
สาธารณะ  จัดให�มีและบํารุงสงเคราะห	มารดาและเด็ก  จัดให�มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให�มีการ
สาธารณูปการ  จัดให�มีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเป@นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาจัดให�
มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให�มีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว	  และสถานท่ี
พักผ�อนหย�อนใจ  ปรับปรุงแหล�งเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบร�อยของท�องถ่ิน  กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป@น
เพ่ือการสาธารณสุข  และหน�าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให�เป@นหน�าท่ีของ
องค	การบริหารส�วนตําบล  เช�น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล  เลขานุการสภาองค	การ
บริหารส�วน การจัดการให�ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร�อยในการเลือกต้ังของแต�ละหน�วยเลือกต้ัง 
ท่ีอยู�ในท�องท่ี  การจัดการให�ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร�อยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจ�าง
ลูกจ�าง  และคนงานองค	การบริหารส�วนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจ�างคนงาน  และพนักงาน
ส�วนตําบลประจําปX การขออนุมัติใช�จ�ายเงินสะสมขององค	การบริหารส�วนตําบล เป@นกรรมการสอบแข�งขันบุคคล 
เข�าบรรจุเป@นพนักงานส�วนตําบลท่ี  ก.อบต. จังหวัดแต�งต้ังเป@นกรรมการสอบสวนพนักงานส�วนตําบลผู�ถูก
กล�าวหากระทําผิดวินัย   เป@นเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ  เป@นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการศึกษา  เป@นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับ 
 

/การควบคุม..... 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
การควบคุมโรคระบาดสัตว	   เป@นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย	สินขององค	การบริหารส�วนตําบล  เป@นผู�เก็บ
รักษาเอกสารสําคัญขององค	การบริหารส�วนตําบล  เป@นผู�รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององค	การบริหาร
ส�วนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจ�ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย	  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด เป@น
กรรมการรักษาเงินขององค	การบริหารส�วนตําบล    เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีโรงเรือนเป@นพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี  เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีปSาย  เป@นพนักงานเจ�าหน�าท่ีควบคุม
การฆ�า และออกใบอาชญาบัตรการฆ�า และการจําหน�ายเนื้อสัตว	 เป@นเจ�าหน�าท่ีดับเพลิง เป@นเจ�าหน�าท่ีพัสดุ  
เป@นเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานประจําปX  เป@นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก�อสร�าง เป@น
กรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป@นกรรมการควบคุมการรับส�งเงิน  เป@นกรรมการอํานวยการศึกษา เป@น
กรรมการประชาสัมพันธ	  เป@นกรรมการจัดงานประจําปX  อันเป@นประเพณีท�องถ่ิน หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี  
เป@นกรรมการช�วยเหลือและบรรเทาทุกข	ประชาชนในท�องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต�าง ๆ  
เป@นต�น ฝZกอบรมและให�คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก�เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา ตอบป6ญหาชี้แจงต�าง ๆ  
เก่ียวกับงานในหน�าท่ี  เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได�รับแต�งต้ังเข�าร�วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของส�วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในฐานะหัวหน�าหน�วยงาน  
นอกจากปฏิบัติงานดังกล�าวข�างต�นแล�ว  ยังทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต�อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบให�คําปรึกษาแนะนํา   ปรับปรุงแก�ไขติดตามประเมินผล และแก�ป6ญหาข�อขัดข�องในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด�วย 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
           ๑. มีความรู� ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ	ป6จจุบันในด�านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอย�างยิ่งของประเทศไทย 
           ๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาข�อมูล วิเคราะห	ป6ญหาและสรุปเหตุผล 
           ๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕. มีความรู�ความเข�าใจนโยบายและแผนงานด�านต�างๆของส�วนราชการท่ีสังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให�คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
           ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘. มีความสามารถในการติดต�อประสานงาน 
           ๙. มีความรู�ความเข�าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          ๑๐. มีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ๑๑. มีความรู�ความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร	 
  ๑๒. มีความรู�ความเข�าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และป6ญหาด�านการเมือง  เศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ 
 
 
 

 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

บัญชีรายช่ือตําแหน�งท่ีจะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก 
แนบท�ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต�ตั้งพนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  

สําหรับสายงานบริหารท่ีว�างขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  
ลงวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 

 
 

ตําแหน�ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
(นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ๘) 

 

  ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง นักบริหารงาน อบต. ๖ ข�อ 
๑  และ 
    (๑)  ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�ง รองปลัด อบต. ๘ (นัก
บริหารงาน อบต. ๘)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท�ามาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ 
ปX โดยจะต�องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปX  หรือ 
    (๒)  ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ต่ํากว�าปลัด อบต. ๗  
(นักบริหารงาน อบต. ๗)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท�ามาแล�ว 
ไม�น�อยกว�า ๔ ปX โดยจะต�องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน 
อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปX กําหนดเวลา  
๔ ปX ให�ลดเป@น ๓ ปX สําหรับผู�ได�รับปริญญาโท หรือเทียบได� 
ไม�ต่ํากว�านี้ทางรัฐศาสตร	   การปกครอง   รัฐประศาสนศาสตร	   
การบริหารรัฐกิจ  กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�า 
ใช�เป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได�  

      (๓)  เงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ัน ๑๙,๘๖๐.-บาท 
รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

(นักบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบล ๗) 
  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง นักบริหารงาน อบต.๖  
  ข�อ ๑  และ 

(๑) ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งปลัด อบต. ๖ หรือ  
รองปลัด อบต. ๖  (นักบริหารงาน อบต.๖) หรือเจ�าหน�าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ๖  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท�ามาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปX  โดย
จะต�องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปX  หรือ 

(๒) ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด   
อบต. ๗ (นักบริหารงานท่ัวไป ๗) หรือตําแหน�งผู�อํานวยการกอง 
ระดับ ๗ หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท�ามาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปX โดยจะต�อง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
มาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปX 

      (๓)  เงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ัน ๑๖,๑๙๐.-บาท 
 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 

 

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

 

ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  
สําหรับสายงานบริหารท่ีว�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  

อําเภอแวงน�อย   จังหวัดขอนแก�น 
 

ตําแหน�ง.........................................(...............................................) 
***************** 

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

๒.  เพศ        �  ชาย       �  หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปEเกิด……………………………อายุป6จจุบัน…..……….ปX  วันเกษียณอายุราชการ……………….…………… 
 

๔.  ปFจจุบันดํารงตําแหน�ง…………………….………………………………………………..…………………ระดับ……….…………. 

 ประเภทตําแหน�ง  �  บริหารระดับสูง �  บริหารระดับกลาง    �  บริหาร   
เงินเดือน…………………………..…บาท  เงินประจําตําแหน�ง…………..……………………..บาท 
งาน……………………………………………….………….กอง/ฝ]าย…………………………………………….………………… 
เทศบาล/อบต.……………………….…………..อําเภอ……….……………..…....………จังหวัด….………………………. 
โทรศัพท	……………………….  โทรสาร………………………… e-mail  ………………………………….………..……… 

 

๕.  สถานท่ีติดต�อ 
 ท่ีอยู�ป6จจุบันสามารถติดต�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) 

เป@นโรค
เหล�านี้หรือไม� 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป@น       
ไม�เป@น       
 

๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปXท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การได�รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 

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

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

ประเภทตําแหน�ง  ให�ระบุว�าเป@นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๐.  การฝIกอบรม  (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�จัดทําเอกสารเป@นรูปเล�มแยกต�างหากจากใบสมัคร) 
 

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

    วันท่ี  เดือน  ปX  ………………………………….…………… 
 
 

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

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

เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

ได�รับเงินค�าสมัครแล�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..............ปX................เดือน............วนั 
(นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร) จริง    และอนุญาตให�สมัครเข�ารับการคัดเลือกตามประกาศองค	การบริหาร
ส�วนตําบลแวงน�อย    เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�ต้ังพนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งในระดับ
ท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหารท่ีว�าง ขององค	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) 

การสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับสายงานบริหารท่ีว�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 

สมัครคัดเลือกในตําแหน�ง…………………….………………..…………………………………………ระดับ…………….… 
ชื่อผู�สมัคร…………………………………..............................อายุ………………..…………...ปX……………….……….……..เดือน 
ป6จจุบันดํารงตําแหน�ง…………………………………………….……………………….………………….ระดับ…………..……........... 
สังกัด..................………………อําเภอ.............................................จังหวัด……………………….……………………………… 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑. เงินเดือนป6จจุบัน ………………………………………………………..บาท  
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่ีได�รับซ่ึงเป@นคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร) 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง   
   ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งป6จจุบัน
ในสายงานระดับป6จจุบัน  

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

 

   ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสาย
งานป6จจุบัน (นับต้ังแต�วันเริ่มตําแหน�งในสาย
งานผู�บริหาร) 

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

 

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

 

๕. ความผิดย�อนหลัง ๕ ปX  
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ  
(ย�อนหลัง ๕ ปX) 

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  
                     ซ่ึงตนเองได�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�งในระดับปFจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 

๑๐ ปXข้ึนไป 
๙ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปX 
๘ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๙ ปX 
๗ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปX 
๖ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๗ ปX 
๕ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปX 
๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๕ ปX 
๓ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๔ ปX 
๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓ ปX 

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 เป@นต�น)  
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
๑๕ ปXข้ึนไป 
๑๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๕ ปX 
๑๓ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๔ ปX 
๑๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๓ ปX 
๑๑ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๒ ปX 
๑๐ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๑ ปX 
๙ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปX 
๘ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๙ ปX 
๗ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปX 
๖ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๗ ปX 
๕ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปX 
๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๕ ปX 
๓ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๔ ปX 
๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓ ปX 
๑ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒ ปX 

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�นของปXงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
-๕- 

 
๕. อายุราชการ  คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
๓๔ ปXข้ึนไป 
 ๓๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๔ ปX 
๓๐ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๒ ปX 
๒๘ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๓๐ ปX 
๒๖ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๘ ปX 
๒๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๖ ปX 
๒๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๔ ปX 
๒๐ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๒ ปX 
๑๘ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๒๐ ปX 
๑๖ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๘ ปX 
๑๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๖ ปX 
๑๒ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๔ ปX 
๑๐ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๒ ปX 
๘ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๑๐ ปX 
๖ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๘ ปX 
๔ ปXข้ึนไปแต�ไม�เกิน ๖ ปX 

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�นของปXงบประมาณท่ีทําการคัดเลือก 
 
๖. การรักษาวินัยย�อนหลัง ๕ ปE คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได� 
ไม�เคยถูกลงโทษเลย 
ถูกทําทัณฑ	บนเป@นหนังสือหรือถูกกว�ากล�าวตักเตือน  ๑  ครั้ง 
ถูกทําทัณฑ	บนเป@นหนังสือหรือถูกกว�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	บนเป@นหนังสือหรือถูกว�ากล�าวตักเตือน) 

๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๐ 
๙ 
๗ 

 
 
 
 
 
 
  



 
-๖- 

 
๗. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย�อนหลัง ๕ ปE   คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน 
 

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

 

รวมจํานวนข้ัน/ ๕ปE 
 

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 
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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�องเป@น
ข�อเสนอท่ีเป@นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได� 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) มีลักษณะท่ีเป@นรูปธรรมและมีความเป@นไปได�ในทางปฏิบัติ 
(๓) ใช�หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ	ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ

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

จัดพิมพ	และจัดทําเป@นรูปเล�มให�เรียบร�อย จํานวน ๘ ชุด  
๓. รูปแบบการนําเสนอ 

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

 
 
 
 

 
 



 
(ปก) 

 
แบบแสดงวิสัยทัศน� และแบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงข้ึน  
สําหรับสายงานบริหารที่ว�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  

 
 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หน�า 
 

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

 



แบบข�อเสนอเกี่ยวกับวิสยัทัศน� 
 

ของ.............................................................................................. 
ตําแหน�ง................................................ฝ]าย/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 ปE) 
@@@@@@@@@@@@ 

 
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/ป6ญหา/อุปสรรค................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๘. ข�อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

ขอรับรองว�าผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข�างต�นเป@นความจริงทุกประการ 
 
 

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

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

ได�ตรวจสอบแล�วขอรับรองว�าผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข�างต�นตรงกับความ
เป@นจริงทุกประการ 

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

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

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

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๗ 

 

หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก 
 

 จะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ	และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน ดังต�อไปนี้ 
 

๑.  เกณฑ�ในการคัดเลือก 
  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 และนําเสนอผลงานในอดีต
ท่ีประสบความสําเร็จอาจเกิดจากการบริหารงานของผู�เข�ารับการคัดเลือกมาแล�วซ่ึงกําหนดเกณฑ	การให�คะแนน
ดังนี้ 

๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติในหน�าท่ี  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

๑) วิสัยทัศน�และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๔๐  คะแนน 
   ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  พิจารณาจากความรู�งานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังรวมท้ัง
ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ	ป6จจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองโดยพิจารณาจาก 

ก. วิสัยทัศน�ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
  วิสัยทัศน	ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก จะต�องทําเอกสารเพ่ือแสดง
วิสัยทัศน	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�องจัดทําเอกสารแสดงผลงาน  ท่ีประสบความสําเร็จมาแล�วและ
เกิดประโยชน	ต�อทางราชการ  สามารถท่ีจะนําไปเป@นตัวอย�างแก�ผู�อ่ืนหน�วยงานส�วนราชการอ่ืนได� เช�น การจัด
โครงการใหม�ๆ ท่ีประชาชนได�รับประโยชน	จํานวนมาก  หรือการคิดค�นแนวทางบริหารงาน และสามารถนําไป
ปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได�ผลดียิ่งข้ึน โดยให�จัดทําเป@นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  
 

 ๒) ความสามารถในการบริหาร  จํานวน  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 
ก.  ความรู�ในการบริหาร  จํานวน  ๑๐  คะแนน  เช�น หลักการบริหารสมัยใหม�การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ	  เทคนิคการบริหารต�างๆ 
   
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ข.  ความสามารถในการบริหารอย�างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน    พิจารณาจากการ 
ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ	  ความเป@นผู�นํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก�ไขป6ญหาต�างๆ ป6ญหา
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�ท่ีจะเปVนสําหรับนักบริหาร  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   ยอมรับฟ6งความคิดเห็นของผู�อ่ืน     ยอมรับในความสามารถของผู�ร�วมงาน
ทุกระดับ  แก�ไขและลดข�อขัดแย�งอันอาจจะเป@นอุปสรรคต�องานราชการ  และความสามารถในการสร�าง
ความสัมพันธ	อันดีกับประชาชนผู�มาติดต�อ รวมท้ังเต็มใจในการให�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�ไขป6ญหาเฉพาะหน�าได�อย�างทันท�วงที  และมีเหตุผลเป@นท่ียอมรับได� 
 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 ปX)   ๑๕  คะแนน 
  ๖)  ความดีความชอบ (ย�อนหลัง  ๕ ปX)   ๑๕  คะแนน 
       เกณฑ	การตัดสิน   ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง   จะต�องได�คะแนน
การสัมภาษณ	 และการประเมินคุณสมบัติไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
๒. การเล่ือนระดับผู�ได�รับการคัดเลือก 
               ๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะจัดทําประกาศผลการคัดเลือกโดยจัดทําบัญชีชื่อผู�ท่ีผ�าน
การคัดเลือก การจัดเรียงลําดับผลคะแนนตามข�อ ๒  และรายงานผลการคัดเลือกแก�คณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบล (ก.อบต. จังหวัดขอนแก�น) พิจารณาเห็นชอบ และแจ�งให� อบต. แต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกให�ดํารง
ตําแหน�งท่ีคัดเลือกตามลําดับต�อไป 
      ๒.๒ ในกรณีมีผู�ผ�านการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง และภายหลังมีตําแหน�งว�าง
เพ่ิมอีก  องค	การบริหารส�วนตําบลอาจขอความเห็นชอบแต�งต้ัง  ผู�ได�รับคัดเลือกท่ีอยู�ลําดับถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนั้นให�ดํารงตําแหน�งได�  ภายใน ๖๐ วัน   หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม�ก็ได�   ท้ังนี้    ให�อยู�
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัดขอนแก�น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 


