
 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
------------------------------------ 

  ดวยคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม  ตําแหนงนักบริหารงานชาง  ระดับ ๗  สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐๓,๑๐๗  และ ๑๕๓  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่   
๒๔ ธันวาคม  ๒๕๔๕  และแกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึน สําหรับผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม ดังน้ี 

  ขอ ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก   
                     - หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ ๗ )  

 ขอ ๒.  รายละเอียดตําแหนง  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
         หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผูสมัครและความรู

ความสามารถที่ตองการ  (ผนวก ก.) 

  ขอ ๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
          ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติที่กําหนดตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงต้ังน้ัน  ในวันรับสมัครตามคุณสมบัติดังน้ี 
   ๓.๑  คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.
อบต.กําหนด   
     ๓.๒  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง  ๖   
หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง ๖)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานชาง ๖ หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง ๖ หรือที่ ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา ๑ ป            

 

     ๓.๓  ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน  ๑๖,๑๙๐- บาท  (ข้ันตํ่าของระดับ ๗) 
 
 

   

                   /ขอ ๔.การสมัคร 
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  ขอ ๔.  การสมัครเขารับคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารดวยตนเอง ไดที่ งานบริหารงาน
บุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  ต้ังแตวันที่  ๑๐ – ๓๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  ใน วัน เวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท หมายเลข ๐-๗๔๖๐-๘๐๓๐ 
 

  ขอ ๕. เอกสาร และหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
    ๕.๑  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข๑ แนบทายประกาศ)  
    ๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลที่รับรองสําเนาโดยหนวยงานบริหารงานบุคคล 
จํานวน ๑ ชุด 
                     ๕.๓  สําเนาวุฒิการศึกษาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก   จํานวน  
๑  ชุด 
     ๕.๔  รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว  
จํานวน  ๑  รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) โดยเขียนช่ือ - ช่ือสกุล หลังรูปถายดวยตนเอง   
    ๕.๕  ขอมูลบุคคลประกอบการพิจารณา ฯ (เอกสารหมายเลข ๒ แนบดวยประกาศ)
จํานวน ๑ ชุด 
                     ๕.๖   หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต. วาเปนผูผานการประเมินเทียบประสบการณ
บริหาร กรณีนําคุณวุฒิปริญญาโทเปนประสบการณบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร   จํานวน  ๑  
ชุด   
    ๕.๗   หนังสือรับรองขององคการบริหารสวนตําบลที่ตนเองสังกัดอยูวามีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กําหนดในประกาศน้ี  และยินยอมใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก  (เอกสารหมายเลข ๓ แนบดวยประกาศ) 
    ๕.๘   ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน  ๒  เดือน    
    ๕.๙   หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (ถาม)ี 

    ๕.๑๐ ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับคัดเลือก
พรอมทั้งสงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน  ๓  ผลงาน จํานวน  ๘  ชุด(รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔ แนบทายประกาศ) ในวันสมัคร  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง  

    ทั้งน้ี  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตอง  
และมีคุณสมบัติครบถวนในตําแหนงที่สมัครน้ัน  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิ
ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ 

   ขอ ๖.  คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือก 
                        ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ตําแหนงละ ๔๐๐.-บาท (สี่
รอยบาทถวน) โดยตองชําระชําระในวันสมัคร 
 
 
 
           /ขอ ๗.  การประกาศ 
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   ขอ ๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
                        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันท่ี   
๒  กันยายน  ๒๕๕๔   ณ สํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดพัทลุง (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัทลุง) ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง  ช้ัน ๔  อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง , ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหม, อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง   

    ทั้งน้ี หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไม
ตรงตามที่กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิผูน้ันมิใหเขารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไมให
ผานการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจ
ทุจริต จะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูน้ัน 

  ขอ ๘.  หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
    ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณและวิธีประเมินบุคคลและผลงาน ซึ่ ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาประเมินผลการจัดทําวิสัยทัศน  เอกสารและขอมูลตางๆ ที่ผูสมัครย่ืนแสดงตอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตามเอกสารแนบทายประกาศ ๑ - ๔) และใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและ
ผลงานที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ในวันที่เขารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร   
  ขอ ๙.  กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       กําหนดสอบสัมภาษณ ประเมินผลการจัดทําวิสัยทัศน เอกสารและขอมูลตาง ๆ ในวันเสารท่ี  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโนรา ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
(สําหรับสถานที่สอบหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจงเมื่อประกาศรายช่ือผูมีสิทธิคัดเลือกฯ อีกครั้งหน่ึง) 

  ขอ ๑๐.  การแตงกาย 
          ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกาคอพับ (แขนยาว) ในวันสัมภาษณให
นําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกดวย 

  ขอ ๑๑. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
        การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอื่นๆ  และคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก
รวมกันไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศน้ีใหไวไดไมเกิน ๖๐ วัน นับต้ังแตประกาศผล
การคัดเลือกเปนตนไป  และใหใชไดสําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เทาน้ัน และผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
   ๑๑.๑ ผูน้ันไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกไดไปแลว 
   ๑๑.๒ ผูน้ันสละสิทธิในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกได 
   ๑๑.๓ ผูน้ันออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม กอนที่จะไดรับการแตงต้ัง 
   ๑๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุงมีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอื่น 
 
 
          /ขอ ๑๒. การประกาศ 
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 ขอ ๑๒. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ในวันจันทร ท่ี  ๑๒  
กันยายน  ๒๕๕๔  ณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพัทลุง  ศาลากลางจังหวัด พัทลุง ช้ัน ๔  , ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และทางเว็บไซต WWW.WANGMAI.GO.TH 
   คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ 
แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุด หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผูคะแนน
เทากัน ดังน้ี 

(ก)  ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ

ปจจุบันกอน 
(ค) ถาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับพรอมกันจะพิจารณาจากเงินเดือน

วาผูใดมากกวา       
(ง) ถาเงินเทากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถาอายุราชการเทากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
(ฉ) ถาเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกันจะพิจารณาผูใดไดรับกอน 
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา 

  ขอ ๑๓. การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 
           เมื่อประกาศผลการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให ก.อบต.
จังหวัดพัทลุง พิจารณาเห็นชอบใหบรรจุและแตงต้ัง โดยผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ัง
กอนผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับถัดไป  

   ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                    
      (นายไชยยศ  มูสโกภาส) 

       ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง 
      ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 

            สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
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                ภาคผนวก ก 
 

ชื่อตําแหนง 
  หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง  ระดับ ๗) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและ ปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวางโครงการสํารวจ
วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรม - 
กรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ 
ดําเนินการประกวดราคา  ทําสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงิน พิจารณาขอ
ขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบแบบ  รูปและรายการ  เปนที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสรางดานชาง
โยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายนํ้า ทางเทา คลอง อาคาร  และสิ่งกอสราง
อื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูลการจราจร  สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบ ซอมแซม ไฟฟา  
สวนสาธารณะ  ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใชของหนวยงานใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ งานรวบรวมขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแตงสถานที่  ในงานพิธีทองถ่ิน  งานราชพิธี  งานรัฐ
พิธี  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนนายตรวจปองกันอัคคีภัย  เปนนายตรวจเวร
ยามสํานักงาน  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่
ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรา กําลังเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให
คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและกอสราง ๖ แลว  จะตองมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงาน และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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                                     เอกสารหมายเลข ๑ 
 

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

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗)  

องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 

เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  

   ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง  ๗)  องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗) องคการ
บริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  จึงขอแจงรายละเอียดของ
ขาพเจา มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑.   ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
๒.   เกิดวันที่................เดือน......................................พ.ศ........................   (อายุ................ป....................เดือน) 
๓.   ปจจุบันดํารงตําแหนง .......................................................................................... ระดับ.................................. 
 อัตราเงินเดือนข้ัน................................- บาท. กอง/ฝาย/สวน..........................................องคการบริหารสวน-   
 ตําบล..............................................อําเภอ.................................จังหวัด............................................................ 
 โทรศัพท.................................................โทรสาร.................................................  
๕.   ประวัติดํารงตําแหนง (ใหเริ่มต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ครั้งแรก     
      และใหขอมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน  หรือโอนไปสังกัดสวนราชการ 
 อื่น หรือโอนกลับมาเทาน้ัน) 
 

ระดับ ช่ือตําแหนง สังกัด 
อบต./อําเภอ/จังหวัด 

วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับการแตงต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(ป/เดือน/วัน) 
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 ๖.   สถานที่ติดตอ 
 ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก  อยูบานเลขที…่……หมูที่..............ตรอก/ซอย........................... 
 ถนน……………...…………ตําบล/แขวง………………..........อําเภอ/เขต........................................... 
 จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย………....……โทรศัพท....................................  
 

 ๗.   สถานภาพครอบครัว 
 o  โสด  o  สมรส  o  หมาย  o  หยา  
 ช่ือคูสมรส.............................................................สัญชาติ........................อาชีพ.................................... 
 ขอมูลเกีย่วกับบุตร/ธิดา 
 o  ไมมีบุตร/ธิดา o  มีบุตร/ธิดา  จํานวน.................คน (ชาย.............คน  หญิง..............คน) 

 ๘.   ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไดไมเกิน  ๒  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

โรคเหลาน้ีหรือไม ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมแกรน อ่ืน ๆ 

เปน       
ไมเปน       

 ๙.   ประวัติการศึกษา 

 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา การไดรับทุน 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทคนิค 
หรือเทียบเทา 

     

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 
หรือเทียบเทา 

 
    

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ 
   อื่น ๆ ที่สําคัญ 
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 ๑๐. ประวัติการรับราชการ 
         วันบรรจุเขารับราชการ……………………………….ตําแหนง.......................................ระดับ............ 
      ระยะเวลาปฏิบัติราชการ................ป...............เดือน..............วัน  (นับถึง ................................................) 

 ๑๑.  กรณีฝกอบรม (ตามหลักสูตรสําคัญ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน ๆ หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 ๒๒.  ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหวางวันที ่ ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
    
    
    

 ๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
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 ๑๔.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 
     ๑๕.  เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
 .........................................................................................................ไดรับเมื่อวันที.่.................................... 
 .........................................................................................................ไดรับเมื่อวันที.่.................................... 
 .........................................................................................................ไดรับเมื่อวันที.่.................................... 
 .........................................................................................................ไดรับเมื่อวันที.่.................................... 

    ๑๖.  ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 

    
    
    
 
    ๑๗.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

    ๑๘.  วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ   จํานวน   ๘   ชุด  (จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหาก
จากใบสมัคร) 
 (๑)........................................................................................................................................................... 
 (๒)........................................................................................................................................................... 
    ๑๙.  เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตางๆ ที่ไดรับเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/อันดับ
รางวัล/ป พ.ศ.  ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดวย 
 (๑)........................................................................................................................................................... 
 (๒)........................................................................................................................................................... 
 (๓)........................................................................................................................................................... 

       ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติที่จะ
สมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่
สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร งานชาง ๗) องคการ
บริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัด พัทลุง ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๓ ทุกประการ ทั้งน้ี  หากการ 
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- ๕ - 

 
 

ตรวจสอบวา ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริงหรือ ไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับ
การคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 
 
 

          ลงช่ือ.................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
               (...............................................) 
         ตําแหนง..............................................     
              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................... 
 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
(     )  ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 
(     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก  
           เน่ืองจาก....................................................................................................................................................... 
 
 

         ลงช่ือ.................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
                        (....................................................) 
                       ตําแหนง.............................................     
                          วันที่............เดือน..........................พ.ศ................... 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

ขอมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม 

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
…………………………………. 

 
ตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก   
 หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ  ๗) 
 องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง 

ช่ือ-นามสกุล............................................................. ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................................... 
ระดับ..................  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล.............................................อําเภอ..........................................
จังหวัด......................................................................... 
วัน  เดือน  ปเกิด............................................................ อายุ.....................ป 
 
 

ขอมูลเบ้ืองตน 
๑.  เงินเดือน (ปจจุบัน) 

   ......................................... บาท 
๒.  วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) ....................................................................................................................... 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
      ๓.๑  ในระดับปจจุบัน 

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

         ๓.๒  ในสายงานปจจุบัน 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

๔.   อายุราชการ (ป/เดือน/วัน) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

๕.  ความผิดยอนหลัง ๕ ป 
     (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) ....................................................................................................................... 

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

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
     (ยอนหลัง ๕ ป) ....................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................... 
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                                                   - ๒ - 

 
 

หมายเหตุ  ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลน้ีสงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล ซึ่งตนเอง  
                  ไดตรวจสอบและเจาพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกตอง  

 

   ลงช่ือ……………………………………เจาของประวัติ และขอรับรองวาถูกตอง 
                  (.............................................) 

 

 
   ลงช่ือ……………………………………ผูตรวจสอบความถูกตอง 
                              (...........................................) 
                             ตําแหนง............................................     
                                     วันที.่.........เดือน......................พ.ศ.................... 
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                                                                 เอกสารหมายเลข ๓ 
 
 

 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
 

เขียนที ่............................................................ 

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

เรียน   คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

  ขาพเจา.......................................................... ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล..................  
อําเภอ....................... จังหวัด....................................................  อนุญาตให................................................................         
ตําแหนง............................................  ระดับ................ สํานัก/สวน.................... องคการบริหารสวนตําบล..............
อําเภอ....................... จังหวัด..............................................  สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร (นักบริหารงานชาง ๗)  องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗) 
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๓  

  จึงออกหนังสือรับรองฉบับน้ีไวเปนหลักฐาน 

 

             (ลงช่ือ) .......................................... 
                     (.............................................) 

                                     นายกองคการบริหารสวนตําบล…………………… 
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เอกสารหมายเลข ๔ 
 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗) 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง 
--------------------------------------------- 

  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗) จะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณและวิธี การประเมินบุคคลและผลงาน  
ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เกณฑในการคัดเลือก 
       เกณฑในการคัดเลือกจะพิจารณาวาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร โดยใหผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่
ประสบความ สําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว  ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน  
ดังน้ี 
        ๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและ
คุณลักษณะอื่นๆ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                             ๑) วิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต   จํานวน  ๔๐  คะแนน 
 ความรอบรูงานในหนาทีพ่ิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงต้ัง
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
 ก.วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือกจํานวน๒๐คะแนน 

                   วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือกผูเขารับการคัดเลือก 
จะตองทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล
ดานตาง ๆ  ดังน้ี 

ö ขอมูลสวนตัว 
ö แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
ö แนวทางพัฒนางานในหนาที ่
ö แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  หากไดรับการคัดเลือก 

 ข.  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน   ๒๐  คะแนน 
            ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว  และเกิดผลดี และ
เปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอื่น หรือหนวยงานสวนราชการอื่นได เชน การ
จัด โครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือ การคิดคนบริหารงานใหม ๆ   และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดีย่ิง โดยใหจัดทําเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับ
วิสัยทัศนก็ได) 

 ๒)  ความสามารถในการบริหาร  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
      ก. ความรูในการบริหาร จํานวน  ๑๐  คะแนน  เชน  หลักการบริหารงาน

สมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตาง  ๆ 
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         ข.  ความสามารถในการบริหารงานอยางมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน  
พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ  ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไข
ปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 
         ค. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน  ๑๐ คะแนน  พิจารณาจาก
การยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับสวนอื่น 

 ๓)  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
              ก. ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร   
จํานวน  ๕ คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ  
เชน  มุงประโยชนของสวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงานโดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด  
กลาทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน   มีความโปรงใส 
 ข.  ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน 
และเอาใจใสหนาที่การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
 ค.  มนุษยสัมพันธ จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของ
ผูรวมงาน ทุกระดับ แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ และหรือความสามารถในการ
สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
 ง.  ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจาก
ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม   
 จ.  ความมั่นคงในอารมณ จํานวน  ๕  คะแนน    พิจารณาจากความหนักแนน
ของสภาวะอารมณ 
 ฉ.  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน   ๕  คะแนน    พิจารณาจากความสามารถใน
การตัดสินใจ  แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  และมีเหตุผลเปนที่ยอมรับได 
 

 ๑.๒  คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก     คะแนนเต็ม   ๑๐๐    คะแนน  ไดแก 
    ๑)  การไดรับเงินเดือน      ๒๐     คะแนน 
    ๒)  วุฒิการศึกษา      ๑๕     คะแนน      

 ๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง     ๒๐     คะแนน 
    ๔)  อายุราชการ      ๑๕      คะแนน 
    ๕)  การรักษาวินัย  (ยอนหลัง  ๕  ป)    ๑๕      คะแนน 
    ๖)  ความดีความชอบ  (ยอนหลัง  ๕  ป)    ๑๕      คะแนน    
  เกณฑการตัดสิน  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  จะตองได
คะแนนการสัมภาษณและการประเมินคุณสมบัติไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 
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เอกสารหมายเลข ๕ 

 
 

เอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหาร 

ตําแหนง................................................... 
(.....................................................) 

 
 ของ............................................................................................................................................. 
    

ตอนท่ี  ๑   วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
ความมุงหวังตอหนวยงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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- ๒ - 
 

ตอนท่ี  ๒  สรุปผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเสนอรับการประเมิน 

ผลงานชิ้นท่ี  ๑ 
ชื่อผลงาน................................................................................................................................................................. 
ชวงเวลาท่ีดําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)................................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลงานชิ้นท่ี  ๒ 
ชื่อผลงาน................................................................................................................................................................. 
ชวงเวลาท่ีดําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)................................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลงานชิ้นท่ี  ๓ 
ชื่อผลงาน................................................................................................................................................................. 
ชวงเวลาท่ีดําเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)................................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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- ๓ - 
 

กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน 
 

จํานวนผูเขารวมดําเนินการ.............คน  สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติคิดเปนรอยละ................ 
 

รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
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- ๔ - 
 
 

ตอนท่ี  ๓   การรับรองผลงาน 

 
๒. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                (................................................) 
                                                         ตําแหนง................................................. 
                                                                วันที่........................................ 
 
๒. คํารับรองของผูรวมดําเนินการ กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน 
    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวเปนผลปฏิบัติงานรวมกันจริงทุกประการ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูรวมดําเนินการ 
                                                                (................................................) 
                                                         ตําแหนง................................................ 
                                                           วันที่.................................................... 
 
๓. คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว  เห็นวาถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ 
     ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) 

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

 
 
                                                       (ลงชื่อ)...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                (...............................................) 
                                                          ตําแหนง............................................. 
                                                            วันที่.................................................... 
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เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานชาง ๗) 
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง 

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

 
๑.  ใบสมัครเขารับการคัดเลือกฯ พรอมติดรูปถาย จํานวน   ๑  ชุด 
๒.  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน   ๘  ชุด 
๓.  หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาอนุญาตใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก   จํานวน       ๑     ฉบับ 
๔.  ใบรับรองแพทย จํานวน   ๑  ฉบับ 
๕.  สําเนาวุฒิการศึกษา        จํานวน      ๘  ชุด 
๖.  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล     จํานวน      ๘  ชุด 
๗.  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงาน      จํานวน      ๘  ชุด 
๘.  เอกสารแสดงวิสัยทัศน       จํานวน      ๘  ชุด 
๙.  เอกสารผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต     จํานวน      ๘  ชุด 
๑๐.  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
                                                                                                              

 
............................................................... 
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เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก  
๑. การไดรับเงินเดือน คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
 

   ใหเทียบเคียงกับบัญชีใหมโดยอนุโลม  (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๒- 
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๒. วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  ๒๕   คะแนน 
 วุฒิการศึกษาตองเปนวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได 

 
                         ปริญญาเอก 
                         ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา 
                         ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 

 
๑๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 

 
    ∗ วุฒิการศึกษาเทียบเทา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
 

๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง      รวมคะแนน   ๒๐  คะแนน 
๑)   ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม  ๑๐   คะแนน 

 
ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได 

 
                                 ๑๐  ปขึ้นไป 
                                 ๙  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป 
                                 ๘  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๙  ป 
                                 ๗  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๘  ป 

       ๖  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๗  ป 
                                 ๕  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๖  ป 
                                 ๔  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๕  ป 
                                 ๓  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๔  ป 
                                 ๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๓  ป 
 

 
๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

๒)   ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร  (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบริหารโดยไมตอง
พิจารณาระดับตําแหนง  เชน  ดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล / รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล / 
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล / หัวหนาสวนตาง ๆ มานานเทาใด  เปนตน )  คะแนนเต็ม  ๒๐   
คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได 
 

๑๕  ปขึ้นไป 
๑๔  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๕  ป 
๑๓  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๔  ป 
๑๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๓  ป 
๑๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๒  ป 
๑๐  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๑ ป 
๙    ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๐  ป 
๘    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๙   ป 
๗    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๘   ป 
๖    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๗   ป 
๕    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๖   ป 
๔    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๕   ป 
๓    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๔   ป 
๒    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๓  ป 
๑    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๒  ป 

 

 
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  : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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๔.  อายุราชการ      คะแนนเต็ม  ๑๕   คะแนน 
 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได 

                                  
๓๔  ปขึ้นไป 
๓๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๔  ป 
๓๐  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๒  ป 
๒๘  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๓๐  ป 
๒๖  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๘  ป 
๒๔  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๖  ป 
๒๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๔  ป 
๒๐  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๒  ป 
๑๘  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๐  ป 
๑๖  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๘  ป 
๑๔  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๖  ป 
๑๒  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๔  ป 
๑๐  ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๒  ป 
๘    ปขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐  ป 
๖    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๘  ป 
๔    ปขึ้นไป  แตไมเกิน   ๖  ป 

 

 
๑๔.๗๕ 
๑๔.๕๐ 
๑๔.๒๕ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๗๕ 
๑๓.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๒๕ 
๑๒.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๒๕ 
๑๒.๐๐ 

 

หมายเหตุ   :  การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 
๕.  การรักษาวินัยยอนหลัง  ๕  ป       คะแนนเต็ม   ๑๕   คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ ๖ คะแนนท่ีได 
                  

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน  ๑  ครั้ง 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน  ๒  ครั้ง 
ภาคทัณฑ   ๑   ครั้ง 
ตัดเงินเดือน  ๑  ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน  ๑  ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย  ๒  ครั้ง(ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวา
กลาวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา ๒  ครั้ง(ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือ
หรือถูกวากลาวตักเตือน) 

 

 
๑๕.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 

 
๗.๐๐ 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 

๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง  ๕  ป    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒  ขั้น/คร้ัง/ป ๑.๕  ขั้น/คร้ัง/ป ๑  ขั้น/คร้ัง/ป 

รวม 
(จํานวนขั้น/ป) 

คะแนนท่ีได 

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๑๓.๕๐ 
๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๑๓.๐๐ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๒ 
- 

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 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 

แบบตรวจสอบหลักฐานการสมัครฯ 
 

¨  ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด (เอกสารหมายเลข ๑  แนบทายประกาศ) 
¨ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล ท่ีรับรองสําเนาโดยหนวยงานการเจาหนาท่ี  จํานวน  
๑  ชุด 
¨ สําเนาวุฒิการศึกษา  ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก  จํานวน  ๑  ชุด 
¨ รูปถายเคร่ืองแบบขาราชการ หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑ น้ิว  จํานวน  
๑  รูป  (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) โดยเขียนช่ือ – ช่ือสกุล หลังรูปถายดวยตนเอง 
¨ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบทาย
ประกาศ)  จํานวน  ๑  ชุด 
¨ หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต. วาเปนผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหาร  กรณี
นําคุณวุฒิปริญญาโทเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร  
จํานวน  ๑  ชุด 
¨ หนังสือรับรองขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยูวามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
กําหนดในประกาศน้ี  และยินยอมใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก 
¨ ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 
¨ หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล (ถาม)ี 
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                                                                เอกสารหมายเลข ๓ 

 
 

 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
 

เขียนที ่องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 

                                               วันที่  ๙  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เรียน   คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

     ขาพเจา นายสาโรช  โยกทรัพย  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน 
จังหวัดพัทลุง  อนุญาตให นายทวี  หนวยแกว  ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา ระดับ ๖ (นักบริหารงานชาง ๖)  
สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลวังใหม   อําเภอปาบอน   จังหวัดพัทลุง  สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อ
แตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร (นักบริหารงานชาง ๗)  
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ใหม  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานชาง ๗) องคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

  จึงออกหนังสือรับรองฉบับน้ีไวเปนหลักฐาน 

 

             (ลงช่ือ) .......................................... 
                     (นายสาโรช  โยกทรัพย) 

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
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