ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์กา รบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)
……………………………………………………….

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพ นักงานส่วนตาบล ให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 102, 103, 107 และ 153 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหา รงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ .ศ. 2550) และคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม ที่ ๒๓/255๗ ลงวันที่
๑๖ มกราคม 255๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานส่วน ตาบลให้ดารงแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้ บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม จึง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง จานวน 1 อัตรา
2. รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ผนวก ก.)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) ในวันที่สมัคร (วันที่ ๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) รายละเอียดดังนี้
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1 และ
3.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ปลัด อบต .6 หรือรองปลัด อบต .6 (นักบริหารงาน
อบต. 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป 6) หรือที่ ก .อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.3 เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น 16,190 บาท (ขั้นต่าของระดับ 7)
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-24. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
4.1 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบั นในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
4.2 มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
4.3 มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4.4 มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
4.5 มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
4.6 มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4.7 มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.8 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
4.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
4.10 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.11 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4.12 มีความเชี่ยวชาญหรือชานาญงานในหน้าที่
5. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 6
และข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนสังกัดอยู่
ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม อาเภอ ปะเหลียน
จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๔– ๒๖ กุมภาพันธ์ 255๗ เว้น วันหยุด ราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-75๒๘-๘๕๙๓ ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัคร
6. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
6.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯกาหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย ประกาศ )
จานวน 1 ชุด
6.2 สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ที่รับรองสาเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
จานวน 1 ชุด
6.3 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก จานวน
1 ชุด
6.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่ สวมหมว ก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ-ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
6.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2 แนบ
ท้ายประกาศ) จานวน 1 ชุด
6.6 หนังสือรับรองจากสานักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การ
บริหาร กรณีที่นาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
บริหาร จานวน 1 ชุด
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-36.7 หนังสือรับรองขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
6.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
6.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร ตาแหน่งละ 400 บาท (เงินสี่ร้อยบาทถ้วน) ชาระในวันสมัคร
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกพร้อม
ทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ จานวนไม่เกิน 2 ชิ้น ให้คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จานวน 9 ชุด
ภายในวันที่รับสมัคร
8.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ
ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
1- 2 เอกสารวิสัยทัศน์ และจะ
ดาเนินการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามผนวก ข.)
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่ประเมินค วามเหมาะสม
สาหรับตาแหน่ง
9.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม ในวันศุกร์ ที่ ๒๘
มีนาคม 255๗
9.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการสัมภาษณ์บุคคล ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 25๕๗
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
10. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ในวันสัมภาษณ์และให้
นาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย
11. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่น ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก รวมกัน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวัน จันทร์ ที่ 1๐ มีนาคม
255๗ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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-4คณะกรรมการคัดเลือกจะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว
จัดลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุด หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน
ให้จัดลาดับผู้ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งระดับ
ปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใด
มากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
13. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
13.1 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต. จังหวัดตรัง ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ที่
อยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะได้ได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป
13.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งที่ว่างและภายหลังมีตาแหน่งว่าง
เพิ่มอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตา แหน่งได้
ภายใน 60 วัน หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 2๔ เดือน มกราคม พ.ศ. 255๗
ทรงกรด เดชภักดี
(นายทรงกรด เดชภักดี )
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรั บตาแหน่งผู้บริหารฯ

ผนวก ก.
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล 7

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานบริ หารทั่วไป การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่พิจารณา
ทาความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความชานาญ
เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต . การประกอบการค้าซึ่งเป็ นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มี
และบารุงทางบกและทางน้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม จัดให้มีน้าสะอาด หรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บารุงและส่งเสริมการ
ทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและ
บารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุงโรงพยาบาล จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทา
กิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชี วศึกษา จัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการ
กีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่ง
เสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น
ๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก
และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัด การให้ความสะดวก
และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนตาบล
การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน และพนักงานส่วนตาบลประจาปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วน ตาบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคล เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ ก .อบต .
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตาบลผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็ นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบารุงท้องที่ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทารายงานประจาปี เป็น

-2กรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการ
ควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวยการศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์
เป็นกรรมการจัดงาน
ประจาปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย

ผนวก ข.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม
---------------------------จะดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์และวิธีประเมินบุคคลและผลงาน ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือก
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการ
รับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิ ทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดทาและ
นาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสาเร็จ
อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ
100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 40 คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งรวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก
ก. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จานวน 20 คะแนนจะต้อง
ทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนาข้อมูลด้านต่าง ๆ
ดังนี้
– ข้อมูลส่วนตัว
– แนวคิดในการปฏิบัติงาน
– แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
– แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล หากได้รับการคัดเลือก
ข. ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 20 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว และ
เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น
การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และ
สามารถนาไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จได้ผลดียิ่ง โด
ยให้จัดทา เอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
(อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
ก. ความรู้ในการบริหาร จานวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหารงานสมัยใหม่
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
ข. ความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ จานวน 10 คะแนน พิจารณาจาก
การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ปัญหา
เฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ค. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จานวน 10 คะแนน พิจารณาจากการ
ยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
/3) บุคลิกภาพ...
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ก. ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร จานว น 5 คะแนน
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน
มีความโปร่งใส
ข. ความอุตสาหะ จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจ
ใส่หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
ค. มนุษย์สัมพันธ์ จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
ง. ความสามารถในการสื่อความหมาย จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กาสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
จ. ความมั่นคงในอารมณ์ จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ์
ฉ. ปฏิภาณไหวพริบ จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนน 100 คะแนน ได้แก่
1) การได้รับเงินเดือน
20 คะแนน
2) วุฒิการศึกษา
15 คะแนน
3) ระยะเวลาการครองตาแหน่ง
20 คะแนน
4) อายุราชการ
15 คะแนน
5) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
15 คะแนน
6) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี)
15 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องได้คะแนน
สัมภาษณ์และการประเมินคุณสมบัติไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะรวมคะแนนประเมินคุณสมบัติ และคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดลาดั บ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุด หากคะแนนของแต่ละคนปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลาดับ
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการ...

-3(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่ากัน
3. การเลื่อนระดับผู้ได้รับการคัดเลือก
3.1 คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดทาประกาศผลการคัดเลือก โดยจัดทาบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
และจัดเรียงลาดับผลคะแนนตามข้อ 2 และรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม เพื่อ
เสนอ แก่คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตาบล จังหวัดตรัง พิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้องค์การบ ริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
3.2 ในกรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่ม อีก
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจะขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ อยู่ในลาดั บถัดไปตามประกาศ ผลการ
คัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลย พินิจของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก อบต. จังหวัด)
------------------------------------

(เอกสารหมายเลข 1)
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม
.................................................................

ภาพถ่ายขนาด
1 นิ้ ว 1 รูปถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน

เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) องค์การบริหารส่วนตาบล..........................อาเภอ.......................จังหวัด..............
จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อ - สกุล ( นาย / นาง / นางสาว )
2. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ระดับ
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด
3. อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555
บาท ปีงบประมาณ 2556
บาท
4. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
รวมอายุ
ปี
เดือน
วัน
5. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ
เดือน
พ.ศ.
รวม
ปี
เดือน
วัน
6. ประวัติการดารงตาแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3
ครั้งแรกและให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดั บตาแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการ
อื่น หรือโอนกลับมาเท่านั้น )
รวมระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี
การดารง
ระดับ
ชื่อตาแหน่ง
สังกัด
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตาแหน่ง
(วัน/เดือน/ปี)

-27. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
8. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
ชื่อคู่สมรส
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม่มีบุตร/ธิดา

ตาบล
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
อื่น ๆ

สกุล
บุตร/ธิดา จานวน

อาชีพ
คน(ชาย

คน หญิง

คน)

9. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
ความดันโลหิตสูง
เป็น
ไม่เป็น

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
หัวใจ
เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

10. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ว/ด/ปที่สาเร็จ การได้รับทุน
การศึกษา

-311. ดูงาน (ที่สาคัญๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การดูงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ด้านภาษา
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ (ระบุ)

14. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
1.
2.
3.
-4-

ผลสาเร็จ

15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ
ผลงาน
การยกย่อง

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบ
(1)
(2).
(3)
17. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสาคัญที่ประสบความสาเร็จ จานวน .................ชุด (จัดทาเป็นรูปเล่ม แยก
ต่างหากจากใบสมัคร)
(1)
(2).
(3)
18. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (กรณีหลายวุฒิ ให้ใช้วุฒิที่สาเร็จการศึกษาก่อน )
ได้แก่
จากสถานศึกษา
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
19. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า 1 วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่มากที่สุด) ที่ได้รับ ได้แก่
จากสถานศึกษา
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
20. เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
นับจากเริ่มรับราชการ-ปัจจุบัน

2 ขั้น

ครั้ง

1.5 ขั้น

ครั้ง

21. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/ รางวัล/
อันดับรางวัล /ปี พ.ศ.ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสาเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย
(1)
(2).
(3)
(กรณีที่มีมากกว่า 3 ชิ้น ให้เลือกมาเพียง 3 ชิ้น)
-5-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร ลงวันที่ 23 มกราคม 2557
ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
ลงลายมือชื่อ
วันที่

(
ตาแหน่ง
เดือน

-6-

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
)
พ.ศ.

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
( ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
( ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก...................................................
............................................................................................................................. ...............
ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(

)

ตาแหน่ง
วันที่

เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ
เดือน
พ.ศ.
.

การตรวจสอบของประธานกรรมการคัดเลือกฯ
( ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
( ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก...................................................
........................................ ....................................................................................................
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
เดือน
พ.ศ.

.

เอกสารหมายเลข 2

ข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม
ตาแหน่ง ที่สมัครคัดเลือก รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)
ชื่อ
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ระดับ
.
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอ
จังหวัด
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
ปี
คะแนน

ข้อมูลเบื้องต้น
1. เงินเดือน ( ปัจจุบัน )
2. วุฒิการศึกษา
( ระดับสูงสุด )
3. ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
3.1 ในระดับปัจจุบัน

ตั้งแต่
วันที่
รวม
ปี
3.2 ในสายงานปัจจุบัน ตั้งแต่
วันที่
รวม
ปี
4. อายุราชการ (นับตั้งแต่วัน ตั้งแต่
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
วันที่
ราชการ)
รวม
ปี
5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุการถูกลงโทษทาง
วินัย)
6. การพิจารณาความดี
1.เงินเดือนเมื่อ
ความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2. เงินเดือนเมื่อ
3. เงินเดือนเมื่อ
4. เงินเดือนเมื่อ
5. เงินเดือนเมื่อ

บาท
.

เดือน
เดือน
เดือน

1
1
1
1
1

ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม

2552
2553
2554
2555
2556

-2-

ถึง
.
วัน
ถึง
.
วัน
ถึง
.
วัน

ได้รับการพิจารณา .............. ขั้น
ได้รับการพิจารณา .............. ขั้น
ได้รับการพิจารณา .............. ขั้น
ได้รับการพิจารณา .............. ขั้น
ได้รับการพิจารณา ............... ขั้น

หมายเหตุ ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมสาเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล
ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง
ลงชื่อ....................................................เจ้าของประวัติ และขอรับรองว่าถูกต้อง
(.....................................................)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(............................................... ....)
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
วันที่
เดือน
พ.ศ.

.

