
 
 

  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

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

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเลื่อนระดับผู้บริหาร
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แมว่ะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 102 , 103  (3) , 107  และ 153  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)  และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วะ ที่ 405/2558  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2558  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล          
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  พนักงานส่วนต าบลดังน้ี 

 1.  ช่ือต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 
                          - หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 7   (นักบริหารงานทั่วไป 7)  
จ านวน  1  อัตรา     

2.  รายละเอียดต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบั ติตรงตามคุณสมบั ติ เฉพาะต าแหน่งที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งต้ังในวัน
รับสมัครตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ดังน้ี 

 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
 3.1  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง   

 3.2  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อบต.6 (นักบริหารงานทั่วไป 
6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 
ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์  
รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
                          3.3  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 (ขั้น 16,190 บาท)  
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 4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ  
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ตามข้อ 5.  ได้ที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ถึง 2 กันยายน 2558   ในวัน และเวลาราชการ  
และสามารถสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5429-4358  
 

 5.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก   
 5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 1) 

จ านวน  1  ชุด   
 5.2 ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2)  

จ านวน  1  ชุด 
 5.3 รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป  
 5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  ชุด  

 5.5 ส าเนาทะเบียนบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  ชุด 
 5.6 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ชุด 
 5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไปไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  จ านวน  1  ชุด 
 5.8 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งได้อนุญาตให้มา 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้  จ านวน  1  ชุด 
 5.9 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์
บริหาร กรณีที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
บริหาร จ านวน 1 ชุด 

 5.10 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  9  ชุด 
 5.11 หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกราย
ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

(หมายเหตุ: เอกสารท่ีถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ ให้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้บริหารเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จ านวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ในวันสมัคร 
 

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 7.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่ เข้ารับการ
คัดเลือกพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ให้คณะกรรมการ
คัดเลือก  จ านวน  9  ชุด  ภายในวันที่รับสมัคร 
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 7.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 6.1  และจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตาม
ผนวก ข. ) 

  8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกภายหลัง
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว  ในวันที่  4  กันยายน  ๒๕๕8   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-5429-4358 

  ๘. ก าหนดวันเวลา และสถานท่ีเพ่ือประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลในวันเสาร์ที่  12  กันยายน 
๒๕๕8  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ล าปาง (ชั้น ๓)  ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง  

  ๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑4  

กันยายน  ๒๕๕8   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-5429-4358 
   ทั้งน้ี  ในกรณีที่ เกิดข้อสงสัย  หรือข้อทักท้วงในการด าเนินการให้คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และค าตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

  ๑๐. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศน้ี ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป  และให้ใช้ส าหรับการแต่งต้ังผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล แม่วะ 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เท่าน้ัน และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
   ๑๐.๑ ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว 
   ๑๐.๒ ผู้น้ันสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
   ๑๐.๓ ผู้น้ันออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง 
   ๑๐.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอื่น 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  16   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
 

  ( นายเขียน  เปียงแก้ว ) 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

   ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
 



 
 

  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

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

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเลื่อนระดับผู้บริหาร
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แมว่ะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 102 , 103  (3) , 107  และ 153  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)  และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วะ ที่ 405/2558  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2558  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล          
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  พนักงานส่วนต าบลดังน้ี 

 1.  ช่ือต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 
                          - หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 7   (นักบริหารงานทั่วไป 7)  
จ านวน  1  อัตรา     

2.  รายละเอียดต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบั ติตรงตามคุณสมบั ติ เฉพาะต าแหน่งที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งต้ังในวัน
รับสมัครตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ดังน้ี 

 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
 3.1  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง   

 3.2  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อบต.6 (นักบริหารงานทั่วไป 
6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 
ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์  
รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 
                          3.3  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 (ขั้น 16,190 บาท)  
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 4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ  
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ตามข้อ 5.  ได้ที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ถึง 2 กันยายน 2558   ในวัน และเวลาราชการ  
และสามารถสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5429-4358  
 

 5.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก   
 5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 1) 

จ านวน  1  ชุด   
 5.2 ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2)  

จ านวน  1  ชุด 
 5.3 รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป  
 5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  ชุด  

 5.5 ส าเนาทะเบียนบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  ชุด 
 5.6 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ชุด 
 5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไปไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  จ านวน  1  ชุด 
 5.8 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งได้อนุญาตให้มา 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้  จ านวน  1  ชุด 
 5.9 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์
บริหาร กรณีที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
บริหาร จ านวน 1 ชุด 

 5.10 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน  9  ชุด 
 5.11 หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกราย
ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

(หมายเหตุ: เอกสารท่ีถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ ให้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้บริหารเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จ านวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ในวันสมัคร 
 

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 7.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่ เข้ารับการ
คัดเลือกพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ให้คณะกรรมการ
คัดเลือก  จ านวน  9  ชุด  ภายในวันที่รับสมัคร 
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 7.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 6.1  และจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตาม
ผนวก ข. ) 

  8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกภายหลัง
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว  ในวันที่  4  กันยายน  ๒๕๕8   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-5429-4358 

  ๘. ก าหนดวันเวลา และสถานท่ีเพ่ือประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลในวันเสาร์ที่  12  กันยายน 
๒๕๕8  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ล าปาง (ชั้น ๓)  ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง  

  ๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑4  

กันยายน  ๒๕๕8   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-5429-4358 
   ทั้งน้ี  ในกรณีที่ เกิดข้อสงสัย  หรือข้อทักท้วงในการด าเนินการให้คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และค าตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

  ๑๐. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศน้ี ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป  และให้ใช้ส าหรับการแต่งต้ังผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล แม่วะ 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เท่าน้ัน และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
   ๑๐.๑ ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว 
   ๑๐.๒ ผู้น้ันสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
   ๑๐.๓ ผู้น้ันออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง 
   ๑๐.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอื่น 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  16   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
 

  ( นายเขียน  เปียงแก้ว ) 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

   ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
 



                 เอกสารหมายเลข  1 

 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานลลัด อบต  

( นักบริหารงานท่ัวไล ) ระดับ 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ   อ าเภอเถิน   จังหวัดล าลาง 

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

1. ชื่อ – สกุล (นาย /นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ) ......................................... ................................................................. 

2. เพศ          ชาย   หญิง 

3. วัน / เดือน /ปี เกิด .............................................  รวมอายุ ................ปี................เดือน 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................................................... ระดับ ....................................... 
  เงินเดือนปัจจุบัน ..................................... บาท 
  สังกัด งาน ....................................................................................................................................... 
  ฝ่าย/กอง/ส านัก ................................................................................................................................... 
  กรม .................................................................................................................................................... 
  อบต. ............................................ อ าเภอ .............................. จังหวัด ............................................... 
  โทรศัพท์ ........................................................ โทรสาร ..................................................................... 
5.  สถานที่ติดต่อ 
  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้านเลขที่ ..................................... ซอย /ตรอก .................................. ถนน ...................................... 
  แขวง/ต าบล ..................................เขต / อ าเภอ ................................. จังหวัด ................................... 
  รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร .................................... 

6.  สถานสภาพครอบครัว 
    
          โสด           สมรส   อื่นๆ ............................................................................... 
   
  ชื่อ – สกุล คู่สมรส .............................................................................................................................. 
  อาชีพ .................................................................................................................................................. 
  ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา 
   
          ไม่มีบุตร/ธิดา            มีบุตร/ธิดา จ านวน .......... คน  (ชาย .......... คน หญิง .......... คน) 
 
 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว  จ านวน  
1 รูปถ่ายไว้ไม่

เกิน 
 6 เดือน 
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7.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่วันออกใบรับรองแพทย์) 
 

เป็นโรค
เหล่าน้ี
หรือไม่ 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
8.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

 
สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่า 

     

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อื่นๆที่ส าคัญ 

 

     

  
9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ ........................................ต าแหน่ง ................................................. ระดับ ................. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม ........................ปี .......................เดือน  
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10.  การฝึกอบรม (หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ อบต.) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่นๆ หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
11.  ดูงาน (ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.) 

ดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
13.  ความสามารถพิเศษอื่นๆ 
 ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................... 
 คอมพิวเตอร์ ..................................................................................................................................................... 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................. 
 
14. เหรียญ /เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 
15.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ
การยกย่อง 

ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติ
คุณ 
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16.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 
17.  วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานที่ส าคัญที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน…........... ชุด 
 (จัดท ารูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 
 (1) .................................................................................................................................................................... 
 (2) .................................................................................................................................................................... 
     (3) ................................................................................................................................................................. 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหาร 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ลงวันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ทุกประการ  

   ทั้งน้ี  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริงหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
 
     (ลงชื่อ)...........................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
            (............................................................) 
     วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 

(   )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ 
(   )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                      (......................................................) 
           เลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ 

          



เอกสารหมายเลข  2 
 

แบบสรุปประวัติรับราชการ 
การสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดับที่สูงข้ึน 

ต าแหน่ง .................................................................................................. 
องค์การบริหารส่วนต าบล................................ อ าเภอ................................... จังหวัดล าปาง 

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

ชื่อผู้สมัคร........................................................................................................................ อายุ...............................ปี...........................เดือน    
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....................................................................................................................................ระดับ.................................... 
องค์การบริหารส่วนต าบล............................................อ าเภอ.............................................จังหวัด.............................................................. 
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 
1. เงินเดือนปัจจุบัน     (20 คะแนน) .......................................................................บาท  
2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับซึ่งเป็น 
     คุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
     (15 คะแนน) 

 
วุฒิการศึกษา.................................................................. 

 

3. ระยะเวลา 
    3.1  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน      
           (10 คะแนน) 

 
ตั้งแต่..................................... ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม.................ปี...............เดือน..................วัน 

 

3.2  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร 
(10 คะแนน) 

ตั้งแต่..................................... ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม.................ปี...............เดือน..................วัน 

 

4. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ) 
    (15 คะแนน) 

ตั้งแต่..................................... ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
รวม.................ปี...............เดือน..................วัน 

 

5. ความผิดวินัยย้อนหลัง 5 ปี   (15 คะแนน) 5.1  ภาคทัณฑ์......................................ครัง้  
 5.2  ตัดเงินเดือน...................................ครั้ง  
    5.3  ลดขั้นเงินเดือน..............................ครัง้  
6. การพิจารณาความดีความชอบย้อนหลัง 5  ปี 
   (15 คะแนน) 

1. เงินเดือนเม่ือ 1 ต.ค. 2552 ........................................บาท 
    ปีงบประมาณ 2553 ได้รับการพิจารณา......................ขั้น 

 

 2. เงินเดือนเม่ือ 1 ต.ค. 2553 ........................................บาท 
    ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการพิจารณา......................ขั้น 

 

 3. เงินเดือนเม่ือ 1 ต.ค. 2554 ........................................บาท 
    ปีงบประมาณ 2555 ได้รับการพิจารณา......................ขั้น 

 

 4. เงินเดือนเม่ือ 1 ต.ค. 2555 ........................................บาท 
    ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการพิจารณา......................ขั้น 

 

 5. เงินเดือนเม่ือ 1 ต.ค. 2556 ........................................บาท 
    ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการพิจารณา......................ขั้น 

 

รวมคะแนน  
 
      
          ขอรับรองว่าถูกต้อง    
 
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าของประวัติ (ผู้สมัคร) 
        (.....................................................) 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
        (.....................................................)  

ความเห็นประธานกรรมการคัดเลือก 
(     )  มีคุณสมบัติครบถ้วน  และคะแนนคุณสมบัติเฉพาะ 
          บุคคลถูกต้อง 
(     )  คุณสมบัติไม่ถูกต้อง  เน่ืองจาก........................................ 
         ........................................................................................
. 
  (ลงชื่อ) 
             (นายเขียน  เปียงแก้ว) 
          ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 



ผนวก ก. 
 

รายละเอียดต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

ช่ือต าแหน่ง            นักบริหารงานท่ัวไป  7 
 
ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมาก รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป หรือเลขานุการ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวน
มากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงาน 
ที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบาย
และแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งาน
แปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม งานท ารายงาน
การประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ังเข้าร่วม
ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัด อบต . และผู้อ านวยการ 
กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 

     -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ 
          (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน (นักบริหาร 
งานทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  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 หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการ
วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 

 
 

         /2. คุณสมบัติ... 



 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 7  

(นักบริหารงานท่ัวไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ 
         (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน 

ทั่วไป 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหน้าส่วนระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี   โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี หรือ 

         (2)  ด ารงต าแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที ่ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 6  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน  
นโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
  
 
 



       ผนวก ข. 
 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก 
 

1.  เกณฑ์ในการคัดเลือก 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะประสบการณ์  และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์  การปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
ประวัติการรับราชการ  ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบ
ความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ  จ านวน 100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
 (1)  วิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  40  คะแนน 

ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง  
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

(ก)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก  จ านวน  20  คะแนน 
 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูล
ด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล หากได้รับการคัดเลือก 

(ข)  ผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  20  คะแนน 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว

และเกิดผลดี  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วน
ราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ  หรือ การคิดค้นแนวทาง
บริหารงานใหม่ๆ  และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

(2)  ความสามารถในการบริหาร  จ านวน  30  คะแนน  พิจารณาจาก 
 (ก)  ความรู้ในการบริหาร  จ านวน  10  คะแนน   เช่น    หลักการบริหาร 
สมัยใหม ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ  

 (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  10  คะแนน  
 พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน   
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น  
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(3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   จ านวน  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก  

(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร  
จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ 
เช่น  มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
 (ข) ความอุตสาหะ  จ านวน  5  คะแนน   พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจ
ใส่หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการมีความขยันหมั่นเพียร 
 (ค) มนุษยสัมพันธ์   จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุก
ระดับ  แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการหรือความสามาระในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ  รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
 (ง)  ความสามารถในการสื่อความหมาย   จ านวน  5  คะแนน   พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
 (จ)  ความม่ังคงในอารมณ์   จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความหนักแน่นของ
สภาวะอารมณ์ 
 (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

 

1.2  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ได้แก่ 
(1)  การได้รับเงินเดือน    20  คะแนน 
(2)  วุฒิการศึกษา     15  คะแนน 
(3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง    20  คะแนน 
(4)  อายุราชการ      15  คะแนน 
(5)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)    15  คะแนน 
(6)  ความดี ความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี)   15  คะแนน  

2.  วิธีการคัดเลือก 

 ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน  โดยอาจใช้วิธีสอบสัมภาษณ์  หรืออาจใช้วิธีการอื่นเพิ่ม เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก  โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จโดยต้องยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้
ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็ จต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันที่รับการ
คัดเลือกตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครฯ  

 

/3. การประกาศรายช่ือ... 
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3.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์  และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และ
หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังน้ี 
 (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
 (ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง
ปัจจุบันก่อน 
 (ค)  ถ้าได้รับการแต่งต้ังให้แต่งต้ังด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
 (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
 (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
 (ฉ)  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
 (ช)  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่ากัน 

4.  การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลการคัดเลือก  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เรียงล าดับตามผลคะแนนรวม  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการแต่งต้ังให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดล าปาง 
 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมีต าแหน่งเพิ่มเติมอีก  
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกน้ันให้ด ารง
ต าแหน่งได้ภายใน  60  วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทั้งน้ีอยู่ในดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 
รายละเอียดประกอบการพิจารณาคะแนนคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก 

พนักงานส่วนต าบลส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
 

1.  การได้รับเงินเดือน  คะแนนเต็ม  20 คะแนน  
     (ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2554) 

ระดับ   7 ระดับ   6 คะแนน 
 

35,220 
34,680 
34,110 
33,560 
33,000 
32,450 
31,880 
31,340 
30,790 
30,220 
29,680 
29,110 
28,560 
28,030 
27,480 
26,980 
26,460 
25,970 
25,470 
24,970 
24,490 
24,010 
23,550 
23,080 
22,620 
22,170 
21,710 
21,240 
20,790 
20,320 
19,860 
19,410 
18,950 
18,470 
18,010 
17,560 
17,100 
16,640 
16,190 

 

 
28,880 
28,430 
27,960 
27,490 
27,030 
26,580 
26,120 
25,660 
25,190 
24,730 
24,270 
23,820 
23,370 
22,920 
22,490 
22,040 
21,620 
21,190 
20,780 
20,360 
19,970 
19,580 
19,200 
18,810 
18,440 
18,060 
17,690 
17,310 
16,920 
16,570 
16,190 
15,800 
15,430 
15,050 
14,660 
14,300 
13,910 
13,530 
13,160 

 
20.00 
19.80 
19.60 
19.40 
19.20 
19.00 
18.80 
18.60 
18.40 
18.20 
18.00 
17.80 
17.60 
17.40 
17.20 
17.00 
16.80 
16.60 
16.40 
16.20 
16.00 
15.80 
15.60 
15.40 
15.20 
15.00 
14.80 
14.60 
14.40 
14.20 
14.00 
13.80 
13.60 
13.40 
13.20 
13.00 
12.80 
12.60 
12.40 

 

 
 
 



 
 
2.  วุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได้ 
 

                              ปริญญาเอก 
                              ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                              ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                              ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 

 
15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
  9.00 

 

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. ก าหนดไว้   
   ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 
 
3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   รวมคะแนน   20   คะแนน 

1)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน   คะแนนเต็ม   10   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได้ 
 

                          10  ป ี ขึ้นไป 
9  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 
8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    9  ป ี
7  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    8  ป ี
6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    7  ป ี
5  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    6  ป ี
4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    5  ป ี
3  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    4  ป ี
2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    3  ป ี

 
9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    2)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร   (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหาร   
โดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง  เช่น  ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  / หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / หัวหน้าส่วนต่าง ๆ  มานานเท่าใด เป็นต้น) 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน   

 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได้ 
 

                                 15   ปี  ขึ้นไป 
14   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  15  ป ี
13   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  14  ป ี
12   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  13  ป ี
11   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  12  ป ี
10   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  11  ป ี
  9   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ป ี
  8   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    9  ปี 
  7   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    8  ปี 
  6   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    7  ปี 
  5   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    6  ป ี
  4   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    5  ป ี

                           3   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    4  ป ี
                           2   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    3  ป ี

  1   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    2  ป ี
 

 
9.50 
9.25 
9.00 
8.75 
8.50 
8.25 
8.00 
7.75 
7.50 
7.25 
7.00 
6.75 
6.50 
6.25 
6.00 

 
 
หมายเหตุ  :  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได้ 
 

                                  34   ปี  ขึ้นไป 
32   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  34  ป ี
30   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  32  ป ี
28   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  30  ป ี
26   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  28  ป ี
24   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  26  ป ี
22   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  24  ป ี
20   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  22  ป ี
18   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  20  ป ี
16   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  18  ป ี
14   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  16  ป ี
12   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  14  ป ี
10   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  12  ป ี
  8   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ป ี
  6   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    8  ป ี

                                   4   ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    6  ป ี
 

 
14.75 
14.50 
14.25 
14.00 
13.75 
13.50 
13.25 
13.00 
12.75 
12.50 
12.25 
12.00 
11.75 
11.50 
11.25 
11.00 

 
หมายเหตุ  :  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก 
 
 
 
5.  การรักษาวินัยย้อนหลัง   5   ปี   คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนท่ีได้ 
      ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 15.00 
      ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  1  คร้ัง 14.00 
      ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  2  คร้ัง 13.00 
      ภาคทัณฑ์  1  คร้ัง 12.00 
      ตัดเงินเดือน  1  คร้ัง 11.00 
      ลดขั้นเงินเดือน  1  คร้ัง 10.00 
      ถูกลงโทษทางวินัย  2  คร้ัง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ  
      ถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

9.00 

      ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า  2  คร้ัง  (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บน 
      เป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 

  7.00 

 



 
 
6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง   5   ปี   คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
(จ านวนข้ัน/ปี) 

 

คะแนนท่ีได้ 
2  ข้ัน/คร้ัง/ปี 1.5  ข้ัน/คร้ัง/ปี 1  ข้ัน/คร้ัง/ปี 

5 - - 10 14.00 
4 1 - 9.5 13.50 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

13.00 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

12.50 

3 
2 
1 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

12.00 

2 
1 
- 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

11.50 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

11.00 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

10.50 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

10.00 

- 1 4 5.5   9.50 
- - 5 5   9.00 

 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือรับรองของผูบ้ังคบับญัชา 
อนุญาตให้พนกังานสว่นต าบลเข้ารับการคดัเลือก 

 
 

เขียน............................................................. 
 

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

   ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่ง..........................................................
จังหวัด..........................................................อนุญาตให้....................................................................................
ซึ่งเป็น...................................................................ต าแหน่ง.............................................................................
ระดับ..........................ส านัก/กอง.....................................................................................................................
จังหวัด........................................สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลฯ  เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ส าหรับผู้บริหารให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง  
 

 
 

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

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
 


