ที่ อบ 85701/๖๙๙

ที่ทาํ การองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
๒๖

ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งผู้บริหาร
เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด..............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล จํานวน ๑ ชุด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์
จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.๘) เพื่อปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร จึงขอส่งสําเนาประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่ง ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบล นําเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ สี่ นใจทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอุรัย คืนดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร

สํานักงานปลัด
โทร ๐-๔๕๒๐-๔๖๕๖
โทร ๐๘๙-๒๘๔๐๐๓๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘)
-------------------/-----------------ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘) สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐๒, ๑๐๓ , ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
ที่ ๔๕๕ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล
ดังนี้
๑.ชื่อตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘)
๒.รายละเอียดตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
๓.คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ในวั น รั บ สมั ค รตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงาน อบต.)
ระดับ ๘
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๖ ข้อ ๑ และ
(๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
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(๒) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งปลัด อบต. ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต.
หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานอบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี
สําหรับผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
๓.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท (ขัน้ ต่ําของระดับ ๘)
๔.เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อม
ด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รบั รองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน
๑
ฉบับ
๔.๒ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
จํานวน
๑
ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จํานวน
๑
ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์
จํานวน
๑
ฉบับ
๔.๕ สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน
๑
ฉบับ
๔.๖ สําเนาบัตรประวัติของผู้สมัคร (ก.พ.๗)
จํานวน
๘
ชุด
๔.๗ รูปถ่ายข้าราชการหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน
๓
รูป
๔.๘ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติฯ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) จํานวน ๑ ชุด
๔.๙ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งฯ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)
จํานวน
๑
ชุด
๔.๑๐ แบบแสดงวิสัยทัศน์ จํานวน ๓ ผลงาน
จํานวน
๘
เล่ม
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
(หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายสําเนาจากต้นฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ)
๕.การรับสมัครคัดเลือก และสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย
ประกาศ) โดยจะต้องระบุว่าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งใด พร้อมเอกสารข้อมูลบุคลากร (แบบ
สรุปประวัติการรับราชการ) และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ตนสังกัดอยู่ (เอกสาร
หมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ) ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕- ๒๐๔๖๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) โดย
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
คุณสมบัติในตําแหน่งที่สมัครนั้น ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ตําแหน่ง ละ ๔๐๐ บาท
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๖.หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกเพือ่ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๖.๑ผูส้ มัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีเ่ ข้ารับการคัดเลือกพร้อม
ทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน ๓ ชิ้น ให้คณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๘ ชุด
ภายในวันที่รับสมัคร
๖.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯจะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่
ผู้สมัครยืน่ แสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯตามข้อ ๖.๑
และจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตาม
ผนวก ข.
๗.การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กภายหลั ง ตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๐-๔๖๕๖
๘.กําหนดวันเวลา และสถานที่เพือ่ ประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคล ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๙.การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๐๔๖๕๖/๐๘๙-๒๘๔๐๐๓๕
ทั้งนี้ ในกรณีทเี่ กิดข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงในการดําเนินการให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็น
ผู้พิจารณาตัดสิน และคําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด
๑๐.การขึ้นบัญชีผผู้ ่านการคัดเลือก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกเป็นต้นไปและให้ใช้สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี เท่านั้นและผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว
๑๐.๒ ผู้นั้นสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกได้
๑๐.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๑๐.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอื่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเลิศชาย ลี้จงเพิ่มพูน)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร

ผนวก ก
ชื่อตําแหน่ง
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ๘
ตําแหน่งประเภท บริหารระดับกลาง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและ
คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ
และดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์
ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ําสะอาด หรือการประปา จัดให้มี
โรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบํารุงสถานที่ทํา
การพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบํารุง
โรงพยาบาล จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข จัดตั้งและบํารุง
โรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ
สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการ
อย่างอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนตําบล การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน และพนักงานส่วน
ตําบลประจําปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
บรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบลตามที่ ก.อบต.จังหวัด แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจฎีกาเบิก
จ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบํารุงท้องที่
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและ
การจําหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานประจําปี เป็น
กรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง

-๒–
เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอํานวยการศึกษา เป็น
กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจําปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี
เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ เป็น
ต้น ฝึกอบรมและให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๑) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะปลัด อบต.๘
- มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.๖ และ
(๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง รองปลัด อบต.๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)
หรือที่ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
(๒) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต.
๗ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี
สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร
รัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

(ผนวก ข.)

วิธีและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมิน โดยวิธีสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลเอกสาร โดยพิจารณาว่า
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์
การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ
อย่างไร โดยให้ผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกและนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จ อันเกิดจากการบริหาร
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว จํานวนไม่เกิน 3 ชิ้น
1.หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปนี้
1.1 สมรรถนะหลักการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น
จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 40 คะแนน
- ความรอบรู้งานในหน้าที่พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งรวม
ทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยพิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน
- วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอข้อมูล
ด้านต่างๆ ดังนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคล
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
• แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
• แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล หากได้รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 20 คะแนน
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องทําเอกสารแสดงผลงานทีป่ ระสบความสําเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่นําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้เช่นการจัดโครงการ
ใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ๆและสามารถนําไป
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก(อาจจัดทํารวมกับ
วิสัยทัศน์ก็ได้)
(2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหาร
เปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจากการ
ตัดสินใจการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะ
หน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจากการยึดหยุ่น
และปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
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(3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร จํานวน 5 คะแนน
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มี
ความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะจํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียน
(ค) มนุษยสัมพันธ์ จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไข
และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผูม้ าติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ)ความมั่นคงในอารมณ์ จํานวน 5 คะแนน
พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ์
(ฉ)ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีและมีเหตุเป็นที่ยอมรับได้
1.2 คุณสมบัตขิ องผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
(1) การได้รับเงินเดือน
20 คะแนน
(2) วุฒิการศึกษา
15 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
20 คะแนน
(4) อายุราชการ
15 คะแนน
(5) การรักษาวินัย(ย้อยหลัง 5 ปี)
15 คะแนน
(6) ความดีความชอบ(ย้อนหลัง 5 ปี
15 คะแนน
1.3 วิธีการคัดเลือก
การประเมินใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก นําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่
ประสบความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกฯ
2.การประกาศรายชื่อ ผู้ได้รบั การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนประเมินคุณสมบัติบุคคล และคะแนนสัมภาษณ์แล้วจัดลําดับ
จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด
และจะเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาผู้ที่อยู่ในระดับทีด่ ีกว่าให้ได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในระดับถัดไปและหากคะแนนของแต่
บุคคล ปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือน
มากกว่า

-๓(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พจิ ารณาอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
3.การเลื่อนระดับผู้ได้รบั การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก จะจัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียง
ลําดับผลคะแนนตามข้อ2 และรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี
พิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่
คัดเลือกต่อไป
--------------/-------------

เอกสารหมายเลข 1
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งทีส่ ูงขึน้
สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร
---------/---------เรียน คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ

ภาพถายขนาด 1
นิ้ว 1 รูปถายไม
เกิน 6 เดือน

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
| ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๘
องค์การบริหารส่วนตําบล โพธิ์ไทร อําเภอ พิบลู มังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................
2.ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง .............................................................. ระดับ.............
สังกัด ........................................... อําเภอ .............................. จังหวัด.....................................
๓.อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 255๕ .................บาท ปีงบประมาณ 255๖...................บาท
๔.เกิดวันที่......เดือน .................พ.ศ........... รวมอายุ ..........ปี.........เดือน........วัน
5.วันที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่.......เดือน................. พ.ศ.........ถึงวันที่........เดือน......... พ.ศ.......
รวม ........ ปี........เดือน............วัน
6. ประวัติการดํารงตําแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 3 ครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอน
สังกัดส่วนราชการอื่นหรือโอนกลับมาเท่านั้น)
ระดับ

ชื่อตําแหน่ง

สังกัด

วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รบั การแต่งตั้ง

รวมระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ง
(วัน/เดือน/ปี)

-27. สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........ตรอก/
ซอย............-..............ถนน............-.................ตําบล..............อําเภอ .................... จังหวัด ..............................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์....................... โทรสาร......................มือถือ............................
8. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อคู่สมรส ................................ สกุล .........................อาชีพ...............................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา
ไม่มีบตุ ร/ธิดา
บุตร/ธิดา จํานวน ............คน (ชาย.............คน หญิง...........คน)
9. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ทอี่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรคเหล่านีห้ รือไม่
ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น

เป็น
ไม่เป็น
10. ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ระดับ
การศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ว/ป/ด ที่
สําเร็จ
การศึกษา

การได้รบั ทุน

-311. ดูงาน (ทีส่ ําคัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ

เรื่อง

การปฏิบตั งิ านพิเศษ
ระยะเวลาการ
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ด้านภาษา
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆที่ได้รับการยกย่อง
1........................................................................................
2........................................................................................
3.......................................................................................
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15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่

รางวัล/
เกียติคณ
ุ ที่ได้รบั การยกย่อง

ผลงาน

สถานที/่ ผู้มอบเกียรติคณ
ุ

16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวของกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้
คณะกรรมการฯทราบ
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
17. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน..................ชุด
(จัดทําเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก จากใบสมัคร)
(1).....................................................................................................
(2)....................................................................................................
(3) ..................................................................................................
18. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิที่สําเร็จ
การศึกษาก่อน) ที่ได้รับ ได้แก่.............................................จากสถานศึกษา...............................................เมื่อวันที่
.......................เดือน..................................พ.ศ. .........................
19. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีมากกว่า 1 วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่มากที่สดุ )ที่ได้รับได้แก่............................................................................................................
จากสถานศึกษา....................................................เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ...................
20. เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น...............ครั้ง 1.5 ขั้น............ครั้ง
นับจากเริ่มรับราชการ-ปัจจุบัน
21. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ ที่ได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อ
เกียรติบัตร/รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมา
ด้วย
(1).............................................................
(2).............................................................
(3).............................................................
(กรณีที่มมี ากกว่า 3 ชิ้น ให้เลือกมาเพียง 3 ชิ้น)

-5ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2555 ทุก
ประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)...........................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(......................................)
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ..............

การตรวจสอบของเจาหนาที่
( ) ผูสมัครมีคุณสมบัติทจี่ ะสมัครเขารับการคัดเลือก
( ) ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก เนื่องจาก................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก

(.......................................)
ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ
วันที่ เดือน
พศ

เอกสารหมายเลข ๒

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี
....................../....................
ตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘ )
องค์การบริหารส่วนตําบล ................................ อําเภอ......................... จังหวัด............................
ชื่อ ........................................................ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.................................................ระดับ..............
สังกัด ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด.....................................
วัน เดือน ปี เกิด .............................................อายุ ..............ปี

ข้อมูลเบื้องต้น
คุณสมบัติ
๑. เงินเดือน (ปัจจุบัน)
๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด)
๓. ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
๓.๑ ในระดับปัจจุบัน
๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน
๔. อายุราชการ (ปี/เดือน/วัน)
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย)
๖. การพิจารณาความดีความชอบ
(ย้อนหลัง ๕ ปี)

สรุปรายละเอียด

คะแนนที่ได้รับ

วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่.................ถึงวันที่.....................
รวม..............ปี..............เดือน.........วัน
วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ......................ถึงวันที่...............
รวม.............ปี........... เดือน.........วัน
วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่................ถึงวันที่......................
รวม..............ปี..............เดือน............วัน
๑.เงินเดือน ๑ เมษายน
เงินเดือน ๑ ตุลาคม
๒.เงินเดือน ๑ เมษายน
เงินเดือน ๑ ตุลาคม
๓.เงินเดือน ๑ เมษายน
เงินเดือน ๑ ตุลาคม
๔.เงินเดือน ๑ เมษายน
เงินเดือน ๑ ตุลาคม
๕.เงินเดือน ๑ เมษายน
เงินเดือน ๑ ตุลาคม

ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา
ได้รับการพิจารณา

ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น

-๒(ลงชื่อ)........................................เจ้าของประวัติและขอรับรองว่าถูกต้อง
(.......................................)

หมายเหตุ 1.ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนลงในช่องที่กําหนด
2.ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลพร้อมส่งใบสมัครและนําสําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งตนเองตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

การตรวจสอบของเจาหนาที่
( ) มีคุณสมบัติครบถวน
( ) คุณสมบัตไิ มครบถวน เนื่องจาก..................................................................
(ลงชื่อ)........................................ ผูตรวจสอบ
(.....................................)
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ

เอกสารหมายเลข ๓

หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
อนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีส่ ูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหาร
--------------/------------เขียน ..............................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ...............
เรียน คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ข้าพเจ้า............................................ตําแหน่ง.................................. อําเภอ........... จังหวัด.............
อนุญาตให้........................................ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง .....................................ระดับ...........
สังกัด................................................อําเภอ ...................................จังหวัด............................. สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกฯตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล............. เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘) ลงวันที่
..............................................................
จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(......................................)
ตําแหน่ง .................................................................

เอกสารหมายเลข ๔
การคัดเลือกโดยใช้วิธกี ารประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ของตําแหน่งผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงาน อบต.๘)
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ พิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับ
คะแนน

ลําดับ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1

เกณฑ์สมรรถนะหลักการบริหาร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
1.1 สมรรถนะหลักการบริหาร คะแนนเต็ม 40 คะแนน
1.1.1 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก(20
คะแนน)
1.1.2 ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
(20 คะแนน)
1.2. ความสามารถในการบริหาร คะแนนเต็ม 30 คะแนน
1.2.1. ความรู้ในการบริหาร
(10 คะแนน)
1.2.2 ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ (10 คะแนน)
1.2.3 ความสามารถในการบริหารงานบุคคล

(10 คะแนน)

1.3. บุคลิกภาพและภาวะผู้นาํ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
1.3.1ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร
(5 คะแนน)

2

1.3.2 ความอุตสาหะ

(5 คะแนน)

1.3.3 มนุษย์สัมพันธ์

(5 คะแนน)

1.3.4 ความสามารถในการสื่อสาร

(5 คะแนน)

1.3.5 ความมั่นคงในอารมณ์

(5 คะแนน)

1.3.6 ปฏิภาณไหวพริบ

(5 คะแนน)

รวม
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
2.1 การได้รับเงินเดือน
(20 คะแนน)
2.2 วุฒิการศึกษา
(15 คะแนน)
2.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
(20 คะแนน)
2.4 อายุราชการ
(15 คะแนน)
2.5 การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
(15 คะแนน)
2.6 ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี)
(15 คะแนน)
รวม
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ ฯ
(..........................................)

ข้อเสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการ

เอกสารหมายเลข ๕

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ๘)
ของ ...........................
ตอนที่ ๑ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ความมุ่งหวังต่อหน่วยงาน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
แนวทางการปฏิบัติงาน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-๒ตอนที่ ๒ สรุปผลการปฏิบตั งิ านและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ สนอรับการประเมิน
ผลงานชิ้นที่ ๑
ชื่อผลงาน.........................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ดําเนินการ(ระบุเดือน/พ.ศ.)..............................................................................................
สรุปผลการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ….
............................................................................................................................................... ……
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ….
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ผลงานชิ้นที่ ๒
ชื่อผลงาน.......................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ดําเนินการ(ระบุเดือน/พ.ศ.)............................................................................................
สรุปผลการปฏิบัติงาน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

-๓ผลงานชิ้นที่ ๓
ชื่อผลงาน.........................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ดําเนินการ(ระบุเดือน/พ.ศ.)..............................................................................................
สรุปผลการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ….
............................................................................................................................................... ……
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ….
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน
จํานวนผู้เข้าร่วมดําเนินการ...........คน สัดส่วนหรือลักษณะของงานผลงานที่ตนปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ.......
รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

-๔ตอนที่ ๓ การรับรองผลงาน
๑. ตํารับของผู้ขอรับการประเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(……………………………………………….)
ตําแหน่ง ………………………………..
วันที่……………… เดือน…………………………พ.ศ................
๒. คํารับรองของผู้ร่วมดําเนินการ กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นผลปฏิบัติงานร่วมกันจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ่วมดําเนินการ
(..................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที่.......................................................
๓. คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................. .
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................ผูบ้ ังคับบัญชา
(………………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………………
วันที่……………..เดือน…………………………พ.ศ………………..

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัตขิ องผู้สมัครคัดเลือก
-----------/--------ประวัตกิ ารรับราชการ
2. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ให้เทียบเคียงกับบัญชีใหม่โดยอนุโลมตาม พ.ร.ก.การปรับเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550
ระดับ 8
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,560
39,880
39,190
38,500
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33,770
33,140
32,510
31,900
31,290
30,690
30,100
29,510
28,930

ระดับ 7
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

ระดับ 6
28,880
28,430
27,960
27,490
27,030
26,580
26,120
25,650
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

คะแนน
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

-2ระดับ 8
28,350
27,800
27,230
26,660
26,100
25,530
24,960
ไม่เกิน 24,400

ระดับ 7
19,410
18,950
18,470
18,010
17,560
17,100
16,640
16,190

ระดับ 6
15,800
15,430
15,050
14,660
14,300
13,910
13,530
13,160

คะแนน
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40

2) วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 15 คะแนน
วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า

คะแนนที่ได้
15.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00

y วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง รวมคะแนน 20 คะแนน
1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบนั คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 8

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

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
9.20
8.80
8.40
8.00
7.60
7.20
6.80
6.40
6.00

-3–
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในทางการบริหารโดยไม่
ต้องพิจารณาระดับตําแหน่ง เช่น ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล / หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
9.50
15 ปี ขึ้นไป
9.25
14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
9.00
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี
8.75
12 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
8.50
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี
8.25
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
8.00
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
7.75
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
7.50
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี
7.25
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
7.00
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
6.75
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
6.50
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
6.25
2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
6.00
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก
4. อายุราชการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป
ปี ขึ้นไป

แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นบั ถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณทีท่ าํ การคัดเลือก

คะแนนที่ได้
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

-55. การรักษาวินบั ย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
ถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน 2 ครั้ง
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขัน้ เงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน 2 ครั้ง (ไม่รวมถูกทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน)

คะแนนที่ได้
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
7.00

6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพเิ ศษย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ได้รบั การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ขั้น/ครั้ง/ปี
1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี
1 ขั้น/ครั้ง/ปี
5
4
1
4
1
3
2
3
1
1
2
3
3
2
2
2
1
1
4
2
1
2
1
3
1
5
3
2
2
2
1
1
4
1
1
3
3
2
1
4
2
3
1
4
5

รวม
จํานวนขั้น/ปี
10
9.5
9
9
8.5
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5

คะแนนที่ได้
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00

