
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก  
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 103, 107 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระบุรี             
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังน้ี  
  ๑. ชื่อตําแหน่งที่จะคัดเลือก 
  - ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)    
เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001  จํานวน ๑ อัตรา 
 ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
 3. การรบัสมัครและสถานที่รบัสมัคร 
      - ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดตามข้อ 5  ด้วยตนเองได้  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต้ังแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2558  ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามได้ที่ 
โทรศัพท์หมายเลข 0-3690-9352 ต่อ 111 โทรสาร 0-3690-9352  ต่อ 104 

โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครคัดเลือกตามท่ีกําหนดในประกาศน้ี 
 ๔. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 
           - ผู้ สมัคร ตําแหน่ งสายงานผู้ บริหารในตําแหน่ ง ดังกล่ าว  จะต้อง เสียค่ าธรรมเ นียม             
ตําแหน่งละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   
  ๕. เอกสารและหลกัฐานในการสมัครเข้ารบัการคดัเลือก 
         - ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อม
ด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปน้ี 
   ๕.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1)    จํานวน 1ชุด 
   ๕.2 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติผู้สมัคร (เอกสารหมายเลข 2) จํานวน 1 ชุด 
   ๕.3 หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครคัดเลือกได้ 
                                 (เอกสารหมายเลข 3)       จํานวน  1  ชุด 
   ๕.4 สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล รับรองสําเนาถูกต้อง 
              โดยนายทะเบียนประวัติขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสังกัด    จํานวน  1  ชุด 

/๕.5 สําเนา… 
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๕.5 สําเนาใบปริญญาบัตร พร้อมใบแสดงผลการศึกษา  
      ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ  จํานวน  1  ฉบับ 

   ๕.6 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตําบล)  จํานวน  1  ฉบับ 
๕.7 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก  

และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว โดยเขียนช่ือตัว   
ช่ือสกุล หลังรปูถ่ายตนเอง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)     จํานวน 3  รปู   

๕.8 แบบแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน ฯ (ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี  
     นับต้ังแต่วันสมัครคัดเลือก  จํานวน ๒ เรื่อง)    จํานวน  ๗  ชุด 
๕.9 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน ถึงวันรับสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
๕.10 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์บริหาร  
        กรณีใหนํ้าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหาร 
        เพ่ือลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร  (ถา้มี)    จํานวน  1  ชุด 

   ๕.11 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
                   ใบเปลี่ยนช่ือ/นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ/สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) 
                   อย่างละ ๑ ฉบับ 
     สําหรับการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในคร้ังน้ี  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเอง  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือก 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยการประเมินจาก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกผลงานที่
ประสบความสําเร็จในอดีต ประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ และประเมินผลจากการ
สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (ผนวก ข) 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการประเมิน
คุณสมบัติและการสัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนจากการประเมินคุณสมบัติและคะแนนจากการ
สัมภาษณ์แล้วจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนตํ่าสุด หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่า             
ได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังน้ี 
  ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
  ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
  ค) ถ้าได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนว่า
ผู้ใดมากกว่า 
  ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
  จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ใหพิ้จารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
  ฉ) ถ้าเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกัน ให้พิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
  ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า 

/8. การประกาศ… 
 
 



 



 
 

เอกสารหมายเลข 1 
         

ใบสมัครเข้ารบัการคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหนง่ในระดบัทีสู่งขึน้ 
สําหรบัตาํแหน่งผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล (นักบรหิารงานทั่วไป 7) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลมวกเหลก็ อําเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุร ี

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลฯ 
 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป ๗) จึงขอแจ้งรายละเอียดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. ช่ือ - ช่ือสกุล.......................................................................……………………………………………………………………………… 
๒. ตําแหน่งปัจจุบัน……………………………………………..……………….……................ระดับ………….………………………………… 
 สังกัด…………………………..………………………………………….อําเภอ………….…………………………จังหวัด……………………… 
๓.  อัตราเงินเดือน..................................................................บาท 
๔. เกิดวันที่…….….เดือน…………………..……พ.ศ…………..…   รวมอายุ……………..….ปี…….…….....…..เดือน……..…..……วัน 
๕. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่…………..เดือน……………….พ.ศ…………...  รวม………..…..ปี….…...…..เดือน……….….วัน 
6. ประวัติการดํารงตําแหน่ง  (ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3   

ครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง หรือเปล่ียนสายงาน หรือโอนไปสังกัดส่วน
ราชการอ่ืน หรือโอนกลับมาเท่าน้ัน) 

 

 
ระดับ 

 

 
ช่ือตําแหน่ง 

 
สังกัด 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับ 

การแต่งต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     

7. สถานที่ติดต่อ 
    ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
    บ้านเลขที่.........……………...ตรอก/ซอย....…………………………….…........................ถนน.............................………………. 
    แขวง/ตําบล..……….......................................เขต/อําเภอ.……………......................จังหวัด..……...…….....................…… 
    รหัสไปรษณีย์........…………………………….……โทรศัพท.์..........................................มือถือ....................................……… 
8. สถานภาพครอบครัว 
               โสด                 สมรส                    อ่ืนๆ 
    ช่ือคู่สมรส........................................................สกุล..............................................อาชีพ.................................………… 
    ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
           ไม่มีบุตร/ธิดา        มีบุตร/ธิดา  จํานวน...................คน   (ชาย...................คน  หญิง...................คน) 
9. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่าน้ีหรือไม่ 
 ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

ติดภาพถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๑ รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน 



 
 

2 
๑๐. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ที่สําเรจ็

การศึกษา 
การได้รับทุน 

      
      
      

 

๑๑. การฝึกอบรม 
หลักสูตร สถาบัน/หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา คุณวุฒิที่ได้รับ 

    
    
    

 

๑๒. ประสบการณ์พิเศษ/ การศึกษาดูงาน 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    

 

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

 

๑๔. เหรียญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……............... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..………………….................... 

 

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

    
    

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบฯ 
๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……............... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..………………….................... 
๓. …………………………………………………………………………………........................................................................... 

๑๗. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน....................................ชุด 
      (จัดทําเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……............... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..………………….................... 
๓. …………………………………………………………………………………........................................................................... 
 



 
 

3 
๑๘. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิที่สําเร็จการศึกษาก่อน) 
      ได้แก่……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
  จากสถานศึกษา………………………………………………...…….เมื่อวันที่……..…..…เดือน…………….……..พ.ศ…………..…… 
๑๙. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเก่ียวกับงานในหน้าที่มากที่สุด)   
      ที่ได้รับ ได้แก่………………………………………….…….……………………………..…………………………………………………………. 
 จากสถานศึกษา………………………………………………...…….เมื่อวันที่……..…..…เดือน…………….……..พ.ศ…………..…… 
๒๐. เคยได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ๒ ขั้น…………..……….ครั้ง  ๑.๕ ขั้น………….…………….คร้ัง 
       นับจากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน 

21. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/รางวัล/อันดับ
รางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย) 

๑. …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……............... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………..………………….................... 
๓. …………………………………………………………………………………........................................................................... 

      (กรณีที่มีมากกว่า ๓ ช้ิน ให้เลือกมาเพียง ๓ ช้ิน) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล...................อําเภอ........................ 
จังหวัดสระบุรี เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล..................................ลงวันที่………………………………. ทุกประการ   ทั้งน้ี หาก
ตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
                                             ลงช่ือ..................................................ผู้สมคัรเข้ารบัการคัดเลือก 

(...................................................) 
                                            ตําแหน่ง………………………………………… 
                                            วันที.่...........เดือน..............พ.ศ….……… 
 
 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(    )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(    )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

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

                                            ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก 
                                            วันที.่...........เดือน..............พ.ศ….……… 

 



 
เอกสารหมายเลข 2 

 

ข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร   

องค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
************************************ 

 

สมัครคัดเลือก ตําแหน่ง ..............................................................................................................................……………………… 
ช่ือผู้สมัคร..........................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..............................................................ระดับ............ 
สังกัด...…………..................................................อําเภอ..........................................จังหวัด..............................…………………… 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน (1 ต.ค. 2558) 
    (20 คะแนน) ...............................บาท

คะแนน 

๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด)   
    (15 คะแนน) ....................................................................................................

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
    ๓.๑ ในระดับปัจจุบัน 
         (10 คะแนน) 

 

ดํารงตําแหน่งตั้งแต่................................ถึงวันที่......................... 
รวม..................ปี......................เดือน....................วัน 

 

    ๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน  
         (10 คะแนน) 

 

ดํารงตําแหน่งตั้งแต่................................ถึงวันที่......................... 
รวม..................ปี......................เดือน....................วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบล  
(15 คะแนน) 

 

ดํารงตําแหน่งตั้งแต่................................ถึงวันที่......................... 
รวม..................ปี......................เดือน....................วัน 

 

๕. การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี 
    (15 คะแนน) 
 

๕.๑ ภาคทัณฑ์................................ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน............................ครั้ง 
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน.......................ครั้ง 

 

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    ย้อนหลัง 5 ปี 
    (15 คะแนน) 

 

1. เงินเดือน  ๑ ต.ค. ๒๕๕4 ได้รับการพิจารณา...................ขั้น 
2. เงินเดือน  ๑ ต.ค. ๒๕๕5 ได้รับการพิจารณา...................ขั้น 
3. เงินเดือน  ๑ ต.ค. ๒๕๕6 ได้รับการพิจารณา...................ขั้น 
4. เงินเดือน  ๑ ต.ค. ๒๕๕7 ได้รับการพิจารณา...................ขั้น 
5. เงินเดือน  ๑ ต.ค. ๒๕๕8 ได้รับการพิจารณา...................ขั้น 
                                                    รวม...................ขั้น 

 

 รวมคะแนน
 

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลน้ีส่งพร้อมสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบลหรือซ่ึงตนเองได้
ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 

 
 

                       (ลงช่ือ)..........................................................เจ้าของประวัติ และขอรับรองว่าถูกต้อง 
(.........................................................) 

 
 

                       (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
(.........................................................) 
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก 



 
เอกสารหมายเลข  ๓ 

 

หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก ฯ 

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลฯ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ) ....................................................................................................... 
ตําแหน่ง ........................................................................ สังกัด .................................................................................. 
อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ) .......................................................................................... 
ตําแหน่ง .................................................... ยินยอมให้ (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ) ............................................. 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลฯ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล..........  
ในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล.......... อําเภอ..........  
จังหวัดสระบุรี  

 จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... 
          ( ................................................... ) 
    ตําแหน่ง ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
โทร./โทรสาร 



ผนวก ก 
ชื่อตําแหนง่  นกับริหารงานทั่วไป  7 
 

ตําแหนง่ประเภท  บริหาร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมาก  รับผิดชอบงาน        
บริหารทั่วไปหรือเลขานุการ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากและ              
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้           
ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ             
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุม          
และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์            
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ          
สําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับ            
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น  ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า              
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน              
ราชการที่ สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ             
ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน         
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะหัวหน้าสํานักปลัด อบต. และผู้อํานวยการ             

กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป 6 ข้อ 1 และ 

          ( 1 )  ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ห รื อ เ ค ย ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า ส่ ว น วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ผ น ง า น              
(นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่  ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี             
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
          (2)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.6 หรือหัวหน้าส่วนวิชาการ          
และแผนงาน 6  (นักบริหารงานทั่วไป 6  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย             
กว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
กําหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร             
การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ            
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 7             
(นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป 6 ข้อ 1 และ 
         (1)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6          

หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหน้าส่วนระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดย            
จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

         (2)  ดํารงตําแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี        
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานท่ัวไป 6  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย

บริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 

ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545  แกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.อบต. คร้ังที่  9/2546  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2546  
คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 และคร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 



 
ผนวก ข 

 

วิธีการและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก 
----------------------- 

 

  วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกําหนดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
สระบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 
20 ธันวาคม 2547 ข้อ 107.2 ดังน้ี  

การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร ว่าผู้เข้า
รับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้า
รับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่
ประสบความสําเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 ๑. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  ๑.๑ วิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๔๐ คะแนน 
   ความรอบรู้ในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังรวมทั้ง
ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยพิจารณาจาก 
   1.1.1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
     วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
     - ข้อมูลส่วนบุคคล 
     - แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
     - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
     - แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล หากได้รับการคัดเลือก 
   1.1.2) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๒๐ คะแนน 
     ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน
ได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และ
สามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดีย่ิง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ (อาจ
จัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
  ๑.๒ ความสามารถในการบริหารงาน จํานวน ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก 
   1.2.1) ความรู้ในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน  
     พิจารณาจากหลั กการบริหารสมั ย ใหม่  การบริหารการ เปลี่ ยนแปลง            
การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
   1.2.2) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน  
     พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเ ชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้ นํ า  ปฏิภาณ            
ไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
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   1.2.3) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน 
     พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับ
ส่วนอ่ืน 
  ๑.๓  บคุลกิภาพและภาวะผู้นาํ  จํานวน ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก 
   1.3.1) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร จํานวน          
๕ คะแนน 
      พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจ          
ของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม            
กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
   1.3.2) ความอุตสาหะ  จํานวน ๕ คะแนน 
      พิ จ า รณาจ ากคว ามมี ม านะ  อดทน  และ เ อ า ใ จ ใ ส่ ใ นห น้ าที่ ก า ร ง าน            
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
   1.3.3) มนษุย์สัมพันธ์  จํานวน ๕ คะแนน 
     พิ จ า รณ า จ า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น อ ย่ า ง มี             
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ 
ขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ             
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
   1.3.4) ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน ๕ คะแนน 
     พิ จารณาจากความสามารถ ในการแสดงความคิ ด เ ห็นที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ             
การปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษา            
อย่างเหมาะสม 
   1.3.5) ความม่ันคงในอารมณ์  จํานวน ๕ คะแนน 
     พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
   1.3.6) ปฏภิาณไหวพริบ  จํานวน ๕ คะแนน 
     พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง 
ทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
 ๒. คุณสมบตัขิองผูส้มัครคดัเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยพจิารณาจาก 
  2.๑) การได้รับเงินเดือน    จํานวน  ๒๐ คะแนน 
  2.๒) วุฒิการศึกษา     จํานวน  ๑๕ คะแนน 
  2.๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  จํานวน  ๒๐ คะแนน 
  2.๔) อายุราชการ     จํานวน  ๑๕ คะแนน 
  2.๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)  จํานวน  ๑๕ คะแนน 
  2.๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)  จํานวน  ๑๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนนในข้อ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายผนวก ข 
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เอกสารแนบทา้ยภาคผนวก ข 
เกณฑ์การใหค้ะแนนด้านคณุสมบตัิของผู้สมัครรบัคดัเลือก 

************************************ 
ประวัตกิารรบัราชการ 

๑. เงินเดือน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 
๓๕,๒๒๐ 
๓๔,๖๘๐ 
๓๔,๑๑๐ 
๓๓,๕๖๐ 

๒๘,๘๘๐ 
๒๘,๔๓๐ 
๒๗,๙๖๐ 
๒๗,๔๙๐ 

๒๐.๐๐ 
๑๙.๘๐ 
๑๙.๖๐ 
๑๙.๔๐ 

๓๓,๐๐๐ ๒๗,๐๓๐ ๑๙.๒๐ 
๓๒,๔๕๐ ๒๖,๕๘๐ ๑๙.๐๐ 
๓๑,๘๘๐ ๒๖,๑๒๐ ๑๘.๘๐ 
๓๑,๓๔๐ ๒๕,๖๖๐ ๑๘.๖๐ 
๓๐,๗๙๐ ๒๕,๑๙๐ ๑๘.๔๐ 
๓๐,๒๒๐ ๒๔,๗๓๐ ๑๘.๒๐ 
๒๙,๖๘๐ ๒๔,๒๗๐ ๑๘.๐๐ 
๒๙,๑๑๐ ๒๓,๘๒๐ ๑๗.๘๐ 
๒๘,๕๖๐ ๒๓,๓๗๐ ๑๗.๖๐ 
๒๘,๐๓๐ ๒๒,๙๒๐ ๑๗.๔๐ 
๒๗,๔๘๐ ๒๒,๔๙๐ ๑๗.๒๐ 
๒๖,๙๘๐ ๒๒,๐๔๐ ๑๗.๐๐ 
๒๖,๔๖๐ ๒๑,๖๒๐ ๑๖.๘๐ 
๒๕,๙๗๐ ๒๑,๑๙๐ ๑๖.๖๐ 
๒๕,๔๗๐ ๒๐,๗๘๐ ๑๖.๔๐ 
๒๔,๙๗๐ ๒๐,๓๖๐ ๑๖.๒๐ 
๒๔,๔๙๐ ๑๙,๙๗๐ ๑๖.๐๐ 
๒๔,๐๑๐ ๑๙,๕๘๐ ๑๕.๘๐ 
๒๓,๕๕๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕.๖๐ 
๒๓,๐๘๐ ๑๘,๘๑๐ ๑๕.๔๐ 
๒๒,๖๒๐ ๑๘,๔๔๐ ๑๕.๒๐ 
๒๒,๑๗๐ ๑๘,๐๖๐ ๑๕.๐๐ 
๒๑,๗๑๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๔.๘๐ 
๒๑,๒๔๐ ๑๗,๓๑๐ ๑๔.๖๐ 
๒๐,๗๙๐ ๑๖,๙๒๐ ๑๔.๔๐ 
๒๐,๓๒๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๔.๒๐ 
๑๙,๘๖๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๔.๐๐ 
๑๙,๔๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๓.๘๐ 
๑๘,๙๕๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๓.๖๐ 
๑๘,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ ๑๓.๔๐ 
๑๘,๐๑๐ ๑๔,๖๖๐ ๑๓.๒๐ 
๑๗,๕๖๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๓.๐๐ 
๑๗,๑๐๐ ๑๓,๙๑๐ ๑๒.๘๐ 
๑๖,๖๔๐ ๑๓,๕๓๐ ๑๒.๖๐ 
๑๖,๑๙๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๒.๔๐ 
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๒. วุฒกิารศกึษา  คะแนน  ๑๕  คะแนน 

วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได ้
 ปริญญาเอก ๑๕.๐๐ 
 ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า ๑๓.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเท่า ๑๒.๐๐ 
 ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า ๑๑.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า ๑๐.๐๐ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา่   ๙.๐๐ 
   

 

หมายเหตุ  :  วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
 
๓. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 

๑) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในระดบัปัจจุบนั  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 
 

ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได ้
   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 
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๒) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในทางการบรหิาร (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณา
ระดับตําแหน่ง เช่น ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/หัวหน้า
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/หัวหน้าส่วนต่าง ๆ มานานเท่าใด เป็นต้น)  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

 

ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้
 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 : การนบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งใหน้บัถึงวันเริ่มตน้ของปงีบประมาณทีท่าํการคดัเลือก 
 

๔.  อายุราชการ   คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได ้
 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 : การนบัอายุราชการให้นบัถึงวันเริ่มตน้ของปงีบประมาณทีท่าํการคดัเลือก 
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๕.  การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ระดบั ๗ ระดบั ๖ คะแนนที่ได ้
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๑๕.๐๐ 
 ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๑ ครั้ง ๑๔.๐๐ 
 ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๒ ครั้ง ๑๓.๐๐ 
 ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง ๑๒.๐๐ 
 ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง ๑๑.๐๐ 
 ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง ๑๐.๐๐ 
 ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทณัฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๙.๐๐ 
 ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าว

ตักเตือน 
๗.๐๐ 

 
๖.  การพจิารณาความดีความชอบกรณพีเิศษย้อนหลัง  ๕  ป ี คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
 

ได้รบัการเลื่อนขั้นเงนิเดือน รวม 
คะแนนที่ได ้

๒ ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป ี ๑ ขั้น/ครั้ง/ป ี จํานวนขั้น/ป ี
๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 
๔ ๑ - ๙.๕ ๑๓.๕๐ 
๔ - ๑ ๙ ๑๓.๐๐ 
๓ ๒ - ๙  
๓ ๑ ๑ ๘.๕ ๑๒.๕๐ 
๒ ๓ - ๘.๕  
๓ - ๒ ๘ ๑๒.๐๐ 
๒ ๒ ๑ ๘  
๑ ๔ - ๘  
๒ ๑ ๒ ๗.๕ ๑๑.๕๐ 
๑ ๓ ๑ ๗.๕  
- ๕ - ๗.๕  
๒ - ๓ ๗ ๑๑.๐๐ 
๑ ๒ ๒ ๗  
- ๔ ๑ ๗  
๑ ๑ ๓ ๖.๕ ๑๐.๕๐ 
- ๓ ๒ ๖.๕  
๑ - ๔ ๖ ๑๐.๐๐ 
- ๒ ๓ ๖  
- ๑ ๔ ๕.๕ ๙.๕๐ 
- - ๕ ๕ ๙.๐๐ 

 
 

 
 


