
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
                             ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   

………………………………….    

        ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง    
ในระดับที่สูงขึ้น ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 

        อาศัยอ านาจตามความในข้อ 107 2 .3  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกระบี่  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่  6  ธันวาคม  2545  (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปน้ี  

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่   จ านวน 1 อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้  

ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก.) 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)   ในวันที่สมัคร (วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม  2557) 
รายละเอียดดังน้ี 
   3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ข้อ 1 และ  
   3.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง ต า แหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน          
(นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือ ที่ ก.อบต . เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ีหรือ  
   3.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต . 6 หรือหัวหน้าส่วน
วิชาการและแผนงาน 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก .อบต.เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โ ดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการ
วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  

3.4 เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 16,190 บาท (ขั้นต่ าของระดับ 7)  
         /4. การสมัครสอบ….. 
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      4. การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัคร 
    ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร และเอกสารต่าง ๆ  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

ก าหนด (ตามข้อ 5) ด้วยตนเอง ได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม  อ าเภอ ล าทับ   จังหวัดกระบี่ 
ตั้งแต่วันท่ี  8 ถึง 30  พฤษภาคม  2557     ในวันและเวลาราชการ  และสามารถสอบ ถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7565-0120 ในวันและเวลาราชการ  

5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 1) จ านวน 1 ชุด 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5.3 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต า บล ที่รับรองส าเนาโดยหน่วยงานการ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด 
5.4 รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด   

1 น้ิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง  จ านวน 1 รูป 
   5.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2) 
จ านวน 1 ชุด 
   5.6 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก .อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบ
ประสบการณ์บริหาร  กรณีที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
   5.7 หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศน้ี และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

5.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
5.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

ส าหรับการสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่ารายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่
มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง        
  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

    ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  จ านวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ในวันสมัคร และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

       7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      7.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการ

คัดเลือกไม่เกิน 5 หน้า (กระดาษ A4) พร้อมทั้งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวนไม่เกิน 3 
เรื่อง ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ     จ านวน 8 ชุด  ในวันสมัคร  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม   
อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 

  7.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินข้อมูลในเอกสาร    
ต่าง ๆ ที่ผู้สมัครแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ 1. - 2., เอกสารวิสัยทัศน์ตาม
ข้อ 7.1 และจะด าเนินการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตาม ผนวก ข. ) 

         /8. ประกาศรายชื่อ...... 
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  8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ในวันจันทร์ท่ี  2 มิถุนายน  2557   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม   อ าเภอล าทับ  จังหวัด
กระบี่   

9. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมต าแหน่ง 
    คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดการคัดเลือกความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์  ในวัน

เสาร์ท่ี  14  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

10. การแต่งกาย  
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งเคร่ืองแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณ์และให้น าบัตร

ประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย  

11. หลักเกณฑ์ตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณ์อื่นๆ  และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก รวมกันไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60   โดยจะประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

12. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
  12.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ท่ี 16 

มิถุนายน  2557  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม   อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่   
  12.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะ รวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์
แล้วจัดล าดับจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้ต่ าสุด และเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
กระบี่ พิจารณาประกาศ หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับ            ผู้คะแนน
เท่ากัน ดังน้ี 
   (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

(ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง 
         ต าแหน่งในต าแหน่งปัจจุบันก่อน 

(ค)  ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน 
     มากกว่า 
(ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาอายุราชการ 
(จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ)  ถ้าได้รับเคร่ืองอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช)  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุ 
     มากกว่า 
 
 
      /13. การบรรจุและ..... 
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13. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
        13.1 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานการ
คัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  เพื่อแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือก
ต่อไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ 
         13.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่าง
และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก อาจพิจารณาให้ผู้ไ ด้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปของแต่ละต าแหน่งตาม
ประกาศผลการคัดเลือกน้ันให้ด ารงต าแหน่งได้ภายใน 60 วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

          

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 

 
 

 (นายสวัสด์ิ  กุลยวน) 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต า บล 

เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ) 

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

ช่ือต าแหน่ง   นักบริหารงานท่ัวไป 7 
 

ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ สูงมาก รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวน
มากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหา รงาน
การคลังที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรกา ร งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งาน
นโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ 
งานแปลเอกสาร งานเตรีย มเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม งานท า
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่ งต้ังเข้า
ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
       1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป 7) หรือ
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน (นัก
บริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต . 6 หรือหัวหน้าส่วน
วิชาการและแผนงาน 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)  หรือที่ ก .อบต .เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทีย บเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการ
วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
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ภาคผนวก ก. 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
  นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 6  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาคผนวก ข. 



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ) 

********************** 
  การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลเอกสารโดย
พิจารณาว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต 
วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแนะน าผลงานในอดีต ที่ประสบความส าเร็จอันเกิด
จากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว จ านวน 1 ชิ้น  
 

1.  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปน้ี 
  1.1 .สมรรถนะหลักการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ  
จ านวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

      (1)  วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  40  คะแนน 
  ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

(ก)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะข อรับการคัดเลือก จ านวน  
20  คะแนน ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสาร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
       ข้อมูลส่วนบุคคล 
       แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
       แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ 
       แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

(ข)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  20  คะแนนผู้เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจน
ประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์  
ก็ได้) 

      (2)  ความสามารถในการบริหาร  จ านวน  30  คะแนน  พิจารณาจาก 
(ก)  ความรู้ในการบริหาร  จ านวน  10  คะแนน เช่น หลักการบริหาร

สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
(ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  10  คะแนน 

พิจารณาจากการ  ตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
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    (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน พิจารณา
จาก ความยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 

      (3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  จ านวน  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
    (ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน  
5  คะแนนพิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า 
กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
    (ข)  ความอุตสาหะ จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน 
และเอาใจใส่หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
    (ค)  มนุษยสัมพันธ์  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของ
ผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
    (ง)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
    (จ)  ความมั่นคงในอ ารมณ์  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความหนัก
แน่นของสภาวะอารมณ์ 
    (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถใน
การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (รายละเอียดแนบท้าย)  ได้แก่ 
   1)  การได้รับเงินเดือน    คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
   2)  วุฒิการศึกษา     คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
   3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
   4)  อายุราชการ     คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
   5)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ป)ี   คะแนนเต็ม  15  คะแนน  
   6)  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี)  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 

  1.3 วิธีการคัดเลือก  การประเมินใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอ
วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่เข้ารับการคัดเลือก 

1.4 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งจะต้องได้
คะแนนการสัมภาษณ์และการประเมินคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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2. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดล าดับ

จัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้ต่ าสุด และเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ หาก
คะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังน้ี  
   (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

(ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง 
         ต าแหน่งในต าแหน่งปัจจุบันก่อน 

(ค)  ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน 
     มากกว่า 
(ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาอายุราชการ 
(จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ)  ถ้าได้รับเคร่ืองอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช)  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุ 
     มากกว่า 

3. ผลการคัดเลือก 
   คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดท าประกาศผลการคัดเลือก โดยจัดท าบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
และจัดเรียงล าดับคะแนนตามข้อ 2. และรายงานผลการคัดเลือกแก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พรุดินนา  
เพื่อแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกต่อไป โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ค 
 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  

๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน   (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

ระดับ ๘  ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๔๙,๘๓๐ ๓๕,๒๒๐ ๒๘,๘๘๐ ๒๐.๐๐ 
๔๙,๐๑๐ ๓๔,๖๘๐ ๒๘,๔๓๐ ๑๙.๘๐ 
๔๘,๒๐๐ ๓๔,๑๑๐ ๒๗,๙๖๐ ๑๙.๖๐ 
๔๗,๓๘๐ ๓๓,๕๖๐ ๒๗,๔๙๐ ๑๙.๔๐ 
๔๖,๕๖๐ ๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๔๕,๗๕๐ ๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๔๔,๙๓๐ ๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๔๔,๑๓๐ ๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๔๓,๓๐๐ ๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๔๒,๖๒๐ ๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๔๑,๙๓๐ ๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๔๑,๒๕๐ ๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๔๐,๕๖๐ ๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๓๙,๘๘๐ ๒๘,๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๓๙,๑๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๓๘,๕๐๐ ๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๓๗,๘๓๐ ๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๓๗,๑๓๐ ๑๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๓๖,๔๕๐ ๒๕,๔๗๐ ๒๐,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๓๕,๗๖๐ ๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๓๕,๐๙๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๓๔,๔๓๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๓๓,๗๗๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๓๓,๑๔๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๓๒,๕๑๐ ๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๓๑,๙๐๐ ๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๓๑,๒๙๐ ๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๓๐,๖๙๐ ๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๓๐,๑๐๐ ๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๑๙,๕๑๐ ๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๐๐ 
๒๘,๙๓๐ ๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๓.๘๐ 
๒๘,๓๕๐ ๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๖๐ 
๒๗,๘๐๐ ๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๔๐ 
๒๗,๒๓๐ ๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๒๐ 
๒๖,๖๖๐ ๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๐๐ 
๒๖,๑๐๐ ๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๒.๘๐ 
๒๕,๕๓๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๖๐ 
๒๔,๙๖๐ ๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๓๐ ๑๒.๔๐ 

 
-๒- 



๒.  วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                            ปริญญาเอก  ๑๕.๐๐ 
                            ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๑๓.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๒.๐๐ 
                            ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า              ๑๑.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๐.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า   ๙.๐๐ 

วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ี  ก .อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 
๓.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน   รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 
 ๑)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน   คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป ๙.๒๐ 
                                 ๙  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๘.๘๐ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๙  ปี ๘.๔๐ 
                                 ๗  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๘.๐๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๗  ปี ๗.๖๐ 
                                 ๕  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๗.๒๐ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๕  ปี ๖.๘๐ 
                                 ๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๔  ปี ๖.๔๐ 
                                 ๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๓  ปี                                  ๖.๐๐ 

 

๒)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงาน โดยไม่ต้องพิจารณาระดับ
ต าแหน่ง เช่น นักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานคลัง เป็นต้น) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๑๕  ปี   ขึ้นไป ๙.๕๐ 
                               ๑๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๕  ปี ๙.๒๕ 
                               ๑๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๔  ปี ๙.๐๐ 
                               ๑๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๓  ปี ๘.๗๕ 
                               ๑๑  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๒  ปี ๘.๕๐ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๑  ปี ๘.๒๕ 
                                 ๙  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๘.๐๐ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๙  ปี ๗.๗๕ 
                                 ๗  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๗.๕๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๗  ปี ๗.๒๕ 
                                 ๕  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๗.๐๐ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๕  ปี ๖.๗๕ 
                                 ๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๔  ปี ๖.๕๐ 
                                 ๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๓  ปี ๖.๒๕ 
                                 ๑  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๒  ปี ๖.๐๐ 
หมายเหตุ   การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 



-๓- 

๔.  อายุราชการ   (คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน) 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๓๔  ปี   ขึ้นไป ๑๔.๗๕ 
                               ๓๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๔  ปี ๑๔.๕๐ 
                               ๓๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๒  ปี ๑๔.๒๕ 
                               ๒๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๐  ปี ๑๔.๐๐ 
                               ๒๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๘  ปี ๑๓.๗๕ 
                               ๒๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๖  ปี ๑๓.๕๐ 
                               ๒๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๔  ปี ๑๓.๒๕ 
                               ๒๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๒  ปี ๑๓.๐๐ 
                               ๑๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๐  ปี ๑๒.๗๕ 
                               ๑๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๘  ปี ๑๒.๕๐ 
                               ๑๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๖  ปี ๑๒.๒๕ 
                               ๑๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๔  ปี ๑๒.๐๐ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๒  ปี ๑๑.๗๕ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๑๑.๕๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๑๑.๒๕ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๑๑.๐๐ 

 
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก     
 
๕.  ความผิดย้อนหลัง  ๕  ปี    (คะแนนเต็ม   ๑๕   คะแนน) 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
         ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๕.๐๐ 
         ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๑  ครั้ง ๑๔.๐๐ 
         ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๒  ครั้ง ๑๓.๐๐ 
         ภาคทัณฑ์  ๑  ครั้ง ๑๒.๐๐ 
         ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๑.๐๐ 
         ลดขั้นเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๐.๐๐ 
         ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง  (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน)    ๙.๐๐ 
         ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒  ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าว
ตักเตือน) 

๗.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  ๕  ปี   (คะแนนเต็ม   ๑๕  คะแนน) 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน              รวม 
  
     (จ านวนขั้น/ป)ี 

คะแนนที่ได้ 
๒  ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑ ขั้น/ครั้ง/ป ี

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ 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  ๑ 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม 

อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่  
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท่ัวไป 7 ) 

**************************  
 
เรียน   ประธานกรรมการคัดเลือก ฯ 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม   อ าเภอ ล าทับ   จังหวัด
กระบี่  ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน ทั่วไป   7)  ที่ว่าง         จึงขอ
แจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

๑. ชื่อ………………………………………………….…….นามสกุล………………………………..…………….. 

๒. เพศ               ชาย               หญิง 

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

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  …………………………………………………………………………………..…….ระดับ……..……... 
     เงินเดือน……………………….……….บาท    สังกัด ……………………………………. อ าเภอ……………….……..…….   
     จังหวัด ………………………………..รหัสไปรษณีย์………………..………….โทรศัพท์…………………………………….. 
      E-mail : ………………………………………………..…………………… 

๕. สถานที่ติดต่อ 
     ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขที่………ต าบล…………………………. อ าเภอ…………...……….          
     จังหวัด ………..………..รหัสไปรษณีย์……………………………….โทรศัพท์…………………………………….. 
      E-mail : ……………………………………………………… 

๖. สถานภาพครอบครัว 
         โสด                   สมรส                   หย่า                      อื่น  ๆ 
     ชื่อคู่สมรส……………………………….นามสกุล…………..……………………..อาชีพ……………………………………….. 
     ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
          ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา   จ านวน..............คน  (ชาย..............คน  หญิง..............คน) 

๗. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร ) 
เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 
 
 
 

- ๒ - 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาดไม่ต่ า 
กว่า  ๑  น้ิว 



๘. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ      
อื่น ๆ  ที่ส าคัญ      

      
 

๙. ประวัติการรับราชการ 
     วันที่บรรจุเข้ารับราชการ..................................ต าแหน่ง...................................ระดับ.............. 
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...........................ป.ี....................เดือน 
 

๑๐. ประวัติการด ารงต าแหน่ง  (ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ เริ่มต้น  
      จากระดับ ๓ คร้ังแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนปลงระดับต าแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน 
       หรือโอนสังกัดส่วนราชการ หรือโอนกลับมาเท่าน้ัน) 

ระดับ ชื่อต าแหน่ง 
สังกัด อบต./อ าเภอ/

จังหวัด 
วัน/เดือน/ป ี       

ที่ได้รับการแต่งต้ัง 

รวมระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง     
ป/ีเดือน/วัน 

     
     
     
     
     
 

๑๑. การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญ ฯ ) 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด 
สถานที่จัด
ฝึกอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     
 

๑๒. การดูงาน  (ที่ส าคัญ ๆ ) 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    

 

- ๓ - 

๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 



เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    
    
 

๑๔. ความสามารถพิเศษอื่น  ๆ 
      ภาษาอังกฤษ  .............................................................................. 
      คอมพิวเตอร์   ............................................................................ 
      อื่น  ๆ  (โปรดระบุ)...................................................................... 
 

๑๕. เหรียญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
      ๑๕.๑..................................................................................................             
      ๑๕.๒..................................................................................................  
      ๑๕.๓................................................................................................. 
 

๑๖. ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออื่น ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

๑๗. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น  ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ............................
.................................................................................................................................... 
 

๑๘. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ  จ านวนอย่างละ  ๘  ชุด  (ที่แนบท้าย) 
      ๑. วิสัยทัศน์ 
      ๒. ผลงานเรื่อง............................................................................................................................. ............ 
      ๓. ผลงานเรื่อง............................................................................................................................. ............  
 
 
 
 

- ๔ - 



                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และขอรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล   
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม    
อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒5 เมษายน ๒๕๕7  ทุกประการหาก ตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ 
หรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
 

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

 
 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
(    )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(    )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
 
 

  (ลงชื่อ)............................................................ผู้สมัคร 
           (...........................................................) 
       ต าแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก ฯ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  ๒ 
ข้อมูลบุคคล 

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท่ัวไป  7) 
....................... .............................................  

ชื่อผู้สมัคร..................................................อายุ.................ป.ี.................เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................ระดับ................... 
สังกัด....................................อ าเภอ...........................................จังหวัด................................. 

ข้อมูลเบื้องต้น คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน  (๒๐ คะแนน) ............................................................................................บาท  
๒. วุฒิการศึกษา  (๑๕  คะแนน) ...................................................................................................  
๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   
๓.๑ ในสายงานระดับปัจจุบัน ต้ังแต่วันที่...................................ถึงวันที่...................................  
       (๑๐   คะแนน) รวม...........................ปี..........................เดือน.......................วัน  
๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน   ต้ังแต่วันที่.....................................ถึงวันที่.................................  
       (๑๐ คะแนน) รวม...........................ปี..........................เดือน.......................วัน  
๔. อายุราชการ (นับต้ังแต่วันบรรจุและ ต้ังแต่วันที่..................................ถึงวันที่....................................  
แต่งต้ังเป็นข้าราชการ) (๑๕ คะแนน) รวม...........................ปี..........................เดือน.......................วัน  
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี (๑๕ 
คะแนน) 

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

๖. การพิจารณาความดีความชอบ ๑. เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้รับการพิจารณา............ขั้น  
ย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๕  คะแนน) ๒. เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้รับการพิจารณา............ขั้น  
 ๓. เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับการพิจารณา............ขั้น  
 ๔. เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้รับการพิจารณา............ขั้น  
 ๕. เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับการพิจารณา............ขั้น  

รวมคะแนน  (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
 
                   ขอรับรองว่าถูกต้อง                                               ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  
 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าของประวัติ (ผู้สมัคร)   (ลงช่ือ) ............................................. 
        (.............................................)                                    (.........................................)   
วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ...............           ต าแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
                                                                      วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 
หมายเหตุ  ๑. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลบุคคลน้ีส่งพร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติ   
                 พนักงานส่วนต าบลซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว 
             ๒. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 

         
 
 
 

เอกสารหมายเลข  ๓ 



 
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน  

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท่ัวไป  7) 
..............................................................  

ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ชื่อ……………………………………….…….นามสกุล………………………..……………….. 

๒. เพศ               ชาย               หญิง 

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

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  …………………………………………………………….ระดับ……..……... 
     เงินเดือน……………….บาท    สังกัด ……………………………………. อ าเภอ………………………………..…….   
     จังหวัด ……………………..รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์…………………………………….. 
      E-mail : ……………………………………………………… 

๕. ประวัติการรับราชการ 
     วันที่บรรจุเข้ารับราชการ................................................ ต าแหน่ง.................................................  
     อายุราชการรวม...................... .................ปี วันเกษียณอายุราชการ .............................................  

๖. ประวัติการศึกษา 
         ปริญญาเอก...............................                  ปริญญาโท..........................................                
         ปริญญาตรี.................................                   อื่นๆ ................................................. 

๗. สถานภาพครอบครัว 
         โสด                   สมรส                   หย่า                      อื่น  ๆ 
     ชื่อคู่สมรส……………………………….นามสกุล…………………………..อาชีพ……………….. 
     ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
          ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา   จ านวน..............คน  (ชาย..............คน  หญิง..............คน) 

๘. สถานที่ติดต่อ 
     ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขที่….................……………ต าบล….......................….………....  
     อ าเภอ………….............................. จังหวัด …………….........................รหัสไปรษณีย์………….......……….......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
ตอนท่ี  ๒  วิสัยทัศน์ 

๑. แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  

๒. แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  

๓. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข  ๔ 



 
แบบแสดงผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท่ัวไป  7) 
...............................................................  

 

ช่ือเจ้าของผลงาน.................................................................................................. 
 เมื่อด ารงต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ ประโยชน์ของ 

ผลงาน (ช่วงเวลาที่ แสดงถึงศักยภาพ ผลงานการได้รับการ 
 ด าเนินการ) ในการบริหารจัดการ  ยอมรับ 

๑. (ชื่อและสาระส าคัญของผลงานโดย-    
สรุปทั้งน้ีให้แสดงถึงกิจกรรมที่ท าเน้ือหา    
ของงานที่ปฏิบัติผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้)    
๒.................................................................    
๓.................................................................    

ฯลฯ    
    
 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ผู้สมัคร 
            (...............................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................................. 
     วันที่...................................................................... 

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 
         (...............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
วันที่...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
จ านวนผู้ร่วมด าเนินการ..............คน  สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ............. 
รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างถึง 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
ตอนท่ี  ๓  การรับรองผลงาน 
๑. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
                                                     
                                           (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                  (.............................................................) 
                                          ต าแหน่ง............................................................ 
                                           วันที่.................................................................. 
๒. ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ  กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นผลปฏิบัติงานร่วมกันจริงทุกประการ 
 
 
                                          (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับรอง 
                                                 (.............................................................) 
                                          ต าแหน่ง............................................................ 
                                           วันที่.................................................................. 
๓. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
     ความเห็นอื่น  ๆ   (ถ้ามี).......................................................................................................................  
 
 
                                          (ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจสอบ       
                                                 (.............................................................) 
                                          ต าแหน่ง............................................................ 
                                           วันที่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 



 เอกสารหมายเลข  ๕ 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา  
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครเข้ารับการคัดเลือก  

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

                        ข้าพเจ้า  ……………………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน ............................................. อ าเภอ...........................................จังหวัด..................................... 
อนุญาตให้....................................................................ซึ่งเป็น................................................................... ต าแหน่ง
...........................................................ระดับ..............ส านัก/กอง/ส่วน............................................ 
หน่วยงาน...................................................... อ าเภอ...............................จังหวัด........................... สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม    อ าเภอ ล าทับ    จังหวัดกร ะบี่ ลงวันที่    25  
เมษายน   2557   ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป  7)   ได้ 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
                          (นายวุฒิชัย  เป็ดทอง) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา  
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครเข้ารับการคัดเลือก  

 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
เลขที่  99  หมู่ที่  7  ต าบลดินอุดม 
อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 

 
     วันที่      เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.   2557 
 

                        ข้าพเจ้านายวุฒิชัย  เป็ดทอง   หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม  อ าเภอ ล าทับ      
จังหวัดกระบี่   อนุญาตให้นางพรรณรายณ์  เวณุผล   ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง       หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ระดับ   6   หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม  อ าเภอ ล าทับ      
จังหวัดกระบี่   สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดินอุดม    อ าเภอ ล าทับ    
จังหวัดกระบี่   ลงวันที่    25  เมษายน  2557   ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานทั่วไป 7 )   ได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
                          (นายวุฒิชัย  เป็ดทอง) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  

๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน   (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

ระดับ ๘  ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๔๙,๘๓๐ ๓๕,๒๒๐ ๒๘,๘๘๐ ๒๐.๐๐ 
๔๙,๐๑๐ ๓๔,๖๘๐ ๒๘,๔๓๐ ๑๙.๘๐ 
๔๘,๒๐๐ ๓๔,๑๑๐ ๒๗,๙๖๐ ๑๙.๖๐ 
๔๗,๓๘๐ ๓๓,๕๖๐ ๒๗,๔๙๐ ๑๙.๔๐ 
๔๖,๕๖๐ ๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๔๕,๗๕๐ ๓๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๔๔,๙๓๐ ๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๔๔,๑๓๐ ๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๔๓,๓๐๐ ๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๔๒,๖๒๐ ๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๔๑,๙๓๐ ๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๔๑,๒๕๐ ๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๔๐,๕๖๐ ๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๓๙,๘๘๐ ๒๘,๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๓๙,๑๙๐ ๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๓๘,๕๐๐ ๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๓๗,๘๓๐ ๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๓๗,๑๓๐ ๑๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๓๖,๔๕๐ ๒๕,๔๗๐ ๒๐,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๓๕,๗๖๐ ๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๓๕,๐๙๐ ๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๓๔,๔๓๐ ๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๓๓,๗๗๐ ๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๓๓,๑๔๐ ๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๓๒,๕๑๐ ๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๓๑,๙๐๐ ๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๓๑,๒๙๐ ๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๓๐,๖๙๐ ๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๓๐,๑๐๐ ๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๑๙,๕๑๐ ๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๐๐ 
๒๘,๙๓๐ ๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๓.๘๐ 
๒๘,๓๕๐ ๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๖๐ 
๒๗,๘๐๐ ๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๔๐ 
๒๗,๒๓๐ ๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๒๐ 
๒๖,๖๖๐ ๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๐๐ 
๒๖,๑๐๐ ๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๒.๘๐ 
๒๕,๕๓๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๖๐ 
๒๔,๙๖๐ ๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๓๐ ๑๒.๔๐ 

 
 

 



-๒- 

๒.  วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                            ปริญญาเอก  ๑๕.๐๐ 
                            ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๑๓.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๒.๐๐ 
                            ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า              ๑๑.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ๑๐.๐๐ 
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า   ๙.๐๐ 

วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ี  ก .อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 
๓.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน   รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 
 ๑)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน   คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป ๙.๒๐ 
                                 ๙  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๘.๘๐ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๙  ปี ๘.๔๐ 
                                 ๗  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๘.๐๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๗  ปี ๗.๖๐ 
                                 ๕  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๗.๒๐ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๕  ปี ๖.๘๐ 
                                 ๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๔  ปี ๖.๔๐ 
                                 ๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๓  ปี                                  ๖.๐๐ 

๒)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงาน  โดยไม่ต้องพิจารณาระดับ
ต าแหน่ง เช่น นักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานคลัง เป็นต้น) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๑๕  ปี   ขึ้นไป ๙.๕๐ 
                               ๑๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๕  ปี ๙.๒๕ 
                               ๑๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๔  ปี ๙.๐๐ 
                               ๑๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๓  ปี ๘.๗๕ 
                               ๑๑  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๒  ปี ๘.๕๐ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๑  ปี ๘.๒๕ 
                                 ๙  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๘.๐๐ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๙  ปี ๗.๗๕ 
                                 ๗  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๗.๕๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๗  ปี ๗.๒๕ 
                                 ๕  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๗.๐๐ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๕  ปี ๖.๗๕ 
                                 ๓  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๔  ปี ๖.๕๐ 
                                 ๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๓  ปี ๖.๒๕ 
                                 ๑  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๒  ปี ๖.๐๐ 
หมายเหตุ   การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 



-๓- 

๔.  อายุราชการ   (คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน) 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
                               ๓๔  ปี   ขึ้นไป ๑๔.๗๕ 
                               ๓๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๔  ปี ๑๔.๕๐ 
                               ๓๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๒  ปี ๑๔.๒๕ 
                               ๒๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๓๐  ปี ๑๔.๐๐ 
                               ๒๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๘  ปี ๑๓.๗๕ 
                               ๒๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๖  ปี ๑๓.๕๐ 
                               ๒๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๔  ปี ๑๓.๒๕ 
                               ๒๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๒  ปี ๑๓.๐๐ 
                               ๑๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๒๐  ปี ๑๒.๗๕ 
                               ๑๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๘  ปี ๑๒.๕๐ 
                               ๑๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๖  ปี ๑๒.๒๕ 
                               ๑๒  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๔  ปี ๑๒.๐๐ 
                               ๑๐  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๒  ปี ๑๑.๗๕ 
                                 ๘  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   ๑๐  ปี ๑๑.๕๐ 
                                 ๖  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๘  ปี ๑๑.๒๕ 
                                 ๔  ปี   ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     ๖  ปี ๑๑.๐๐ 

 
หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก     
 
๕.  ความผิดย้อนหลัง  ๕  ปี    (คะแนนเต็ม   ๑๕   คะแนน) 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
         ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๕.๐๐ 
         ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๑  ครั้ง ๑๔.๐๐ 
         ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  ๒  ครั้ง ๑๓.๐๐ 
         ภาคทัณฑ์  ๑  ครั้ง ๑๒.๐๐ 
         ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๑.๐๐ 
         ลดขั้นเงินเดือน  ๑  ครั้ง ๑๐.๐๐ 
         ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง  (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน)    ๙.๐๐ 
         ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  ๒  ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าว
ตักเตือน) 

๗.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  ๕  ปี   (คะแนนเต็ม   ๑๕  คะแนน) 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน              รวม 
  
     (จ านวนขั้น/ป)ี 

คะแนนที่ได้ 
๒  ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑ ขั้น/ครั้ง/ป ี

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ 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 

 
 
                                  ลงชื่อ  ........................................... ประธานกรรมการ  
                                     (นายสวัสด์ิ  กุลยวน)                                            
 
ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ     ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ  
        (..........................................)                              (..........................................)  
              
ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ    ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ  
           (นายนรงศักด์ิ    หนูอุดม)                                      (นายวุฒิชัย  เป็ดทอง)  
      
ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ     ลงชื่อ  ........................................... กรรมการ 
           (นายสรวิชญ์   ไชยสวัสด์ิ)                     (นางปรียา  ศรีชาย) 
 
 


