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หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก 

..............................................  
 การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินโดยวิธี   การสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลเอกสาร โดยพิจารณาว่า  ผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมี
พฤติกรรมหรือมีคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิที่เข้ารับการคัดเลือกและน าเสนอผลงาน         ในอดีตท่ี
ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว  
 ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  (๑)  วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต   จ านวน  ๔๐  คะแนน 
    ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
    (ก)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จ านวน ๒๐ คะแนน   
      ผูข้อรับการคัดเลอืก จะตอ้งจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนใ์นการปฏิบตังิานใน
ต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       ข้อมูลส่วนบุคคล 
       แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
       แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
       แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
    (ข)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน ๒๐ คะแนน  
      ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้ว และ
เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ 
เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ๆ และ
สามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจ
จัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ได้) 
  ( ๒)  ความสามารถในการบริหาร    จ านวน  ๓๐  คะแนน โดยพิจารณาจาก    การก าหนด
วิธีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์  
     (ก) ความรู้ในการบริหาร     จ านวน  ๑๐  คะแนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้
ในเรื่องการบริหาร  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการ
บริหารต่าง ๆ 
     (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการ
ตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
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     (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จ านวน  ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการยืดหยุ่น
และปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น  
  ( ๓)  บุคลิกและภาวะผู้น า    จ านวน  ๓๐  คะแนน โดยพิจารณาจาก 
     (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร จ านวน ๕ คะแนน 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน         มีความ
โปร่งใส 
     (ข) ความอุตสาหะ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส่ หน้าที่
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
     (ค) มนุษยสัมพันธ์  จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไข และ
ลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
     (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     (จ) ความมั่นคงในอารมณ์  จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ ์
     (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
 
             ๑.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ได้แก่ 
  (๑) การได้รับเงินเดือน  ๒๐  คะแนน  
  (๒) วุฒิการศึกษา  ๑๕  คะแนน  
  (๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  ๒๐  คะแนน  
  (๔) อายุราชการ  ๑๕  คะแนน  
  (๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)  ๑๕  คะแนน  
  (๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)  ๑๕  คะแนน  
 
             ๑.๓  วิธีการคัดเลือก 
  ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกตลอดจนจัดท าเอกสาร
แสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ โดยต้องยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกในวันรับสมัครตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่
ประสบความส าเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 

1.  เงินเดือน  คะแนนเต็ม   20  คะแนน    
บริหารท้องถิ่นระดับสูง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง บริหารท้องถิ่นระดับต้น คะแนน 

58,890 52,370 44,280 20.00 
57,930 51,520 43,580 19.80 
56,960 50,670 42,890 19.60 
56,000 49,830 42,210 19.40 
55,010 49,010 41,550 19.20 
54,050 48,200 40,900 19.00 
53,090 47,380 40,260 18.80 
52,120 46,560 39,630 18.60 
51,140 45,750 39,080 18.40 
50,170 44,930 38,520 18.20 
49,220 44,130 37,960 18.00 
48,290 43,300 37,410 17.80 
47,390 42,620 36,860 17.60 
46,470 41,930 36,310 17.40 
45,550 41,250 35,770 17.20 
44,680 40,560 35,220 17.00 
43,810 39,880 34,680 16.80 
42,950 39,190 34,110 16.60 
42,070 38,500 33,560 16.40 
41,190 37,830 33,000 16.20 
40,310 37,130 32,450 16.00 
39,440 36,450 31,880 15.80 
38,570 35,760 31,340 15.60 
37,700 35,090 30,790 15.40 
36,820 34,430 30,220 15.20 
35,950 33,770 29,680 15.00 
35,090 33,140 29,110 14.80 
34,220 32,510 28,560 14.60 
33,360 31,900 28,030 14.40 
32,510 31,290 27,480 14.20 
31,650 30,690 26,980 14.00 
30,820 30,100 26,460 13.80 
29,980 29,510 25,970 13.60 
29,280 28,930 25,470 13.40 
28,560 28,350 24,970 13.20 
27,850 27,800 24,490 13.00 
27,160 27,230 24,030 12.80 
26,460 26,660 23,550 12.60 
25,770 26,300 23,080 12.40 
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2.  วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
บริหารท้องถิ่นระดับสูง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง บริหารท้องถิ่นระดับต้น คะแนนที่ได้ 

ปริญญาเอก 15.00 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* 13.00 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 12.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11.00 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 10.00 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 9.00 

* วุฒิการศึกษาหรือเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาท่ี กจ. กท.และก.อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  รวม  20  คะแนน 

 1)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

  
บริหารท้องถิ่นระดับสูง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง บริหารท้องถิ่นระดับต้น คะแนนที่ได้ 

10  ปี  ขึ้นไป 9.20 
9  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 8.80 
8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  9  ปี 8.40 
7  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  8  ปี 8.00 
6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  7  ปี 7.60 
5  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  6  ปี 7.20 
4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  5  ปี 6.80 
3  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  4  ปี 6.40 
2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  3  ปี 6.00 
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 2)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในทางการบริหาร  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
                  (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งใน ทางการบริหารโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ด ารง
ต าแหน่ง รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มานานเท่าใด เป็นต้น)  
 

บริหารท้องถิ่นระดับสูง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง บริหารท้องถิ่นระดับต้น คะแนนที่ได้ 
15  ปี  ขึ้นไป 9.50 
14  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  15  ปี 9.25 
13  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  14  ปี 9.00 
12  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  13  ปี 8.75 
11  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  12  ปี 8.50 
10  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  11  ปี 8.25 
9  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 8.00 
8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  9  ปี 7.75 
7  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  8  ปี 7.50 
6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  7  ปี 7.25 
5  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  6  ปี 7.00 
4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  5  ปี 6.75 
3  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  4  ปี 6.50 
2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  3  ปี 6.25 
1  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี 6.00 

หมายเหตุ   ***การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก (ถึง วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ) 
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4.  อายุราชการ           คะแนนเตม็  15  คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 

34  ปี  ขึ้นไป 14.75 

32  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  34  ปี 14.50 

30  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  32  ปี 14.25 

28  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  30  ปี 14.00 

26  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  28  ปี 13.75 

24  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  26  ปี 13.50 

22  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  24  ปี 13.25 

20  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  22  ปี 13.00 

18  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  20  ปี 12.75 

16  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  18  ปี 12.50 

14  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  16  ปี 12.25 

12  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  14  ปี 12.00 

10  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  12  ปี 11.75 

8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 11.50 

6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  8  ปี 11.25 

4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  6  ปี 11.00 

หมายเหตุ   ***การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ท าการคัดเลือก ( 1 ตุลาคม 2559 ) 

5.  ความผิดย้อนหลัง  5  ป ีคะแนนเต็ม  15  คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได้ 

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 (ไม่รวมถูกทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 9.00 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 คร้ัง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 7.00 
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6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง  5  ป ี คะแนน  15  คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
คะแนนที่ได้ 

2  ขั้น/ครั้ง/ปี 1.5  ขั้น/ครั้ง/ปี 1  ขั้น/ครั้ง/ปี (จ านวนขั้น/ปี) 
5 - - 10 14.00 
4 1 - 9.5 13.50 
4 - 1 9 

13.00 
3 2 - 9 
3 1 1 8.5 

12.50 
2 3 - 8.5 
3 - 2 8 

12.00 2 2 1 8 
1 4 - 8 
2 1 2 7.5 

11.50 1 3 1 7.5 
- 5 - 7.5 
2 - 3 7 

11.00 1 2 2 7 
- 4 1 7 
1 1 3 6.5 

10.50 
- 3 2 6.5 
1 - 4 6 

10.00 
- 2 3 6 
- 1 4 5.5 9.50 
- - 5 5 9.00 
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ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ส าหรับต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

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

                                                                                                          ล าดับที่สมัคร................. 

๑. ชื่อ                                                      สกุล                                                                                                                                                                                                                              

๒.   เพศ         ชาย               หญิง 

๓.   วัน  เดือน  ปีเกิด                                                  อายุปัจจุบัน                       ปี  

 วันเกษียณอายุราชการ                                                         

๔.   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
      ประเภทต าแหน่ง             บริหารระดับต้น         บริหารระดับกลาง 
                                       วิชาชีพเฉพาะ           เชี่ยวชาญเฉพาะ         ทั่วไป 
     เงินเดือนปัจจุบัน                              บาท      เงินประจ าต าแหน่ง                              บาท 
 งาน                                               กอง/ฝ่าย                                                                                                                                                                                                     
 อบต./เทศบาล/อบจ.                              อ าเภอ                            จังหวัด                                             
 โทรศัพท์                               โทรสาร                           E-mail                                                 

๕. สถานที่ติดต่อ   
      ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
      บ้านเลขท่ี                          ซอย/ตรอก                              ถนน                                                                                                       
 แขวง/ต าบล                          เขต/อ าเภอ                            จังหวัด                                                                                             
 รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท ์                         โทรสาร                                                               
 e-mail                                                                                                                                                                             

๖. สถานภาพครอบครัว  
         โสด                 สมรส                  อ่ืนๆ                                                                                 
 ชื่อคู่สมรส                                 สกุล                                    อาชีพ                                   
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา  
         ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน           คน  (ชาย           คน    หญิง           คน)   

๗. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันสมัคร) 

เป็นโรคนี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 
เป็น       

ไม่เป็น       
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รูปถ่าย  ๑  นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖  เดือน 



แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

๘. ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา การได้รับทุน 
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

     

๙.   ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ                                ต าแหน่ง                           ระดับ                                                  
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม                  ปี                 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

ฯลฯ    
  
         ประเภทต าแหน่ง  ให้ระบุว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง 

๑๐.  การฝึกอบรม (หลักสูตรที่ส าคัญๆ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนดูงาน 
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๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาที่ปฏิบัติ ผลส าเร็จ 
    
    
    
    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
ภาษาอังกฤษ          
คอมพิวเตอร์           
อ่ืนๆ (ระบ)ุ                               

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
                           

๑๕. ประวัติทางด้านการบริหาร  วิชาการ  หรืออ่ืน ๆ  ท่ีได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
                                   
                                
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                                                                    

๑๗.  วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญท่ีประสบความส าเร็จ  จ านวน                 เล่ม (ที่แนบท้าย) 
                           (ให้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร)  
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                   ทัง้นี ้ ข้าพเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมดว้ยแลว้ 

                    ข้าพเจา้ขอรับรองวา่  ข้าพเจา้มีคุณสมบตัคิรบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลอืกในต าแหนง่  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )  และข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกประการ   หากตรวจพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ   หรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริงหรือไม่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

                                               ลงลายมือชื่อผูส้มัคร................................................ 
                                                                      (......................................................) 

    วัน เดือน ปี.........................................................  
 

                                                    วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ค.   

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่

(      )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(      )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.................... 
          ......................................................................... 

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

  (..........................................) 
  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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แบบสรุปประวัติการรับราชการ 

การสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

ของององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
.............................................  

ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก................................................................(นักบริหารงาน................................)  ระดับ....................  
ชื่อผู้สมัคร................................................อายุ..........ปี........เดือน ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............. .......................ระดับ...........
สังกัด.................................................... ..................อ าเภอ........ ............................................จังหวัด.......................................  
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนน 
๑.  เงินเดือนปัจจุบัน    (๒๐  คะแนน) .............................................................................บาท   
๒.  วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ  (๑๕ คะแนน) 
     ซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร  

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

๓.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  (๒๐  คะแนน)  
     ๓.๑  ในระดับปัจจุบัน   (๑๐  คะแนน) 

ตั้งแต่วันท่ี............................ถึงวันท่ี.............................  
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน  

 

     ๓.๒  ในสายงานปัจจุบัน  (๑๐ คะแนน) 
    

ตั้งแต่วันท่ี............................ถึงวันท่ี.............................  
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน 

 

๔.  อายุราชการ    (๑๕  คะแนน) 
 

ตั้งแต่วันท่ี............................ถึงวันท่ี.............................  
รวม.........ปี.............เดือน..................วัน  

 

๕.  การรักษาวินัยย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๕  คะแนน) 
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

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

๖.  การพิจารณาความดีความชอบย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๕  คะแนน) ๖.๑  เงินเดือนเม่ือ........................ .........................บาท  
      ได้รับพิจารณารวมท้ังปี...............ขั้น  
๖.๒  เงินเดือนเม่ือ........................ .........................บาท  
      ได้รับพิจารณารวมท้ังปี...............ขั้น  
๖.๓  เงินเดือนเม่ือ........................ ..........................บาท  
      ได้รับพิจารณารวมท้ังปี...............ขั้น  
๖.๔  เงินเดือนเม่ือ....................... ...........................บาท  
      ได้รับพิจารณารวมท้ังปี...............ขั้น  
๖.๕  เงินเดือนเม่ือ........................ ..........................บาท  
      ได้รับพิจารณารวมท้ังปี...............ขั้น  
                                       รวม.......................ขั้น 

 

                 รวมคะแนน  

                                            ขอรบัรองว่าถกูต้อง  

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

หมายเหตุ   
1.ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่ก าหนด 
แล้วส่วนแบบสรุปประวัติฯ นีพ้ร้อมใบสมัครและส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล 
ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบ และพนักงานประวัตริับรองความถูกต้อง 
2.ให้ผู้ขอรับการคัดเลือก ส าเนาค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามข้อ 6 แนบท้าย 
ผนวก ค.นี ้พร้อมรับรองส าเนา 
 
 

ผนวก  จ.    หน้า  ๑ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(      )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(      )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน   
เนื่องจาก....................................................................  
...................................................................................  
        (ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจสอบ 

  (..........................................)  
  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
...................................................  

๑.  องค์ประกอบและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง  โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบการ
เขียน  ดังนี ้
      ๑.๑  องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ 
       (๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  โดยน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ  ดังนี ้
           -  ข้อมูลส่วนตัว 
           -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
           -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที ่
           -  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
        (๒)  บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
       ๑.๒  รูปแบบการเขียนข้อเสนอ 
          ให้เขียนข้อเสนอตามรูปแบบดังนี ้
          (๑)  ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
          (๒)  มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
          (๓)  ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมา
ประกอบ   พอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น 
          (๔)  มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕ กระดาษ A๔ โดยจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย  จ านวน  ๘ ชุด  
ตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดตัวอย่างพร้อมค าอธิบายประกอบตามผนวก จ. หน้า ๒ – หน้า 7) 
             ๒.  วิธีการประเมินข้อเสนอ 
   2.1  การประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  จะด าเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ 
   2.2  การประเมินข้อเสนอจะแบ่งการประเมินเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี ้
     -  ระดับดีมาก  (๑๙ -๒๐  คะแนน)  หมายถึงข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม  และแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิด  วิสัยทัศน์  และความสามารถในด้านบริหาร  ด้านวิชาการ  
และประสบการณ์     ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 
     -  ระดับดี   ( ๑๗ -๑๘   คะแนน)  หมายถึง  ข้อเสนอที่ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ และแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิด  วิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านบริหาร  ด้านวิชาการ  และประสบการณ์  
ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมในระดับปานกลาง  และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
     -  ระดับพอใช้   (๑๕-๑๖  คะแนน)  หมายถึง  ข้อเสนอที่เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านบริหาร  
ด้านวิชาการ  และประสบการณ์ในระดับปานกลาง  ตลอดจนมีความเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่ า 
   2.3  การประเมินผลข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้  ผู้ประเมินจะต้องให้คะแนนตามพิสัย  หรือช่วงคะแนนที่
ก าหนด  เพื่อมิให้เกิดอคติในการประเมิน 
   2.4 ผลการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศฯนี้ 

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



 
ผนวก  จ.    หน้า  ๒ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
 

ตัวอย่างและค าอธิบายประกอบ 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์  วิธีการและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอ 

....................................................  
 ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  เพื่อการแต่งตั้งพนักงาน ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
เพ่ือให้มีแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติ  ตลอดจนมาตรฐานในการเขียนข้อเสนอที่เหมือนกัน  จึงได้ก าหนด
รูปแบบในการน าเสนอตามตัวอย่าง   ดังนี้ 

 ๑.  เนื้อหา 
  การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  ขอให้ผู้เขียนเขียนข้อเสนอจากความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา  โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีต  ตลอดจนการอ้างอิงทฤษฎี  
แนวคิดหลักฐานทางวิชาการต่างๆ ได้  ข้อเสนอท่ีเขียนต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้  
โดยมีเหตุผล ประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ  และมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ รวมทั้งสามารถน ามาตรวจ
ติดตามประเมินผลได ้

 ๒. รูปแบบการน าเสนอ 
  ( ๑)  ปกหน้า 
  ( ๒)  สารบัญ 
  ( ๓)  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  ( ๔)  บทสรุป 
  ( ๕)  เอกสารอ้างอิง 

 ๓. การอ้างอิง 
  ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  อาจมีการอ้างอิงบทความ  หรือหนังสือทางวิชาการได้ 
ทั้งนี้เพ่ือความแม่นย า (accuracy)  และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

 ๔. ขนาด 
  ข้อเสนอมีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  หน้ากระดาษ A๔  โดยจัดพิมพ์และจัดท าเป็นรูปเล่มให้
เรียบร้อย  จ านวน  ๘  ชุด 

 
 

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



 
 

ผนวก  จ.    หน้า  ๓ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

 
(ตัวอย่าง) 

 
สารบัญ 

 
 

เรื่อง   หน้า  

ค าน า 

หัวข้อที่น าเสนอ……………………………………………………………………………………………………  
 ๑. …………………..…………………………………………………………….……………………  
 ๒. …………………..……………………………….…………………………………………………  
 ๓. …………………..………….……………………………………………..………………………  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ..……………………….………………………..…………………………………  
เอกสารอ้างอิง....…………………………………….…………………………..……………………………… 
 
 

………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  จ.    หน้า  ๔ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
 

(ตัวอย่าง) 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 

ต าแหน่ง......................................................สังกัด............................................. 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
๑.  ชื่อผู้ขอรับการประเมิน...................................................................................................................................       

๒.  ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................................     
ประเภทต าแหน่ง            บริหารระดับต้น               บริหารระดับกลาง 
                                วิชาชีพเฉพาะ              เชี่ยวชาญเฉพาะ                ทั่วไป 
ด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบันเมื่อ.....................................................................................................................  
ด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบันเมื่อ............................................................................................................  
เงินเดือนปัจจุบัน............................................. บาท    เงินเดือนประจ าต าแหน่ง.............................................. บาท 
งาน..................................................................... กอง/ฝ่าย.................................................................................          
องค์การบริหารส่วนต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด.................................. 

๓.  ประวัติส่วนตัว    เกิดวันที่....................เดือน.............................................................พ.ศ............................... 
                           วันเกษียณอายุราชการ......................................................................................................... 

๔.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล) 
        คุณวุฒิ                  วิชาเอก/สาขา           ปีที่ส าเร็จการศึกษา                   สถาบัน  
................................   ...............................................    .............................        ............................................... 
................................   ...............................................    .............................        ............................................... 
................................   ...............................................    .............................        ............................................... 

๕.  ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ.............................................ต าแหน่ง....................................................ระดับ................... 
อายุราชการนับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือกรวม.........................ปี .....................................เดือน 

๖.  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ย้อนหลัง ๕ ปี) 
    - เลื่อนขั้นเงินเดือน   ๒   ขั้น  จ านวน......................ครั้ง  เมื่อ.............................................................................. 
    - เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕  ขั้น  จ านวน......................ครั้ง  เมื่อ.............................................................................. 
    - เลื่อนขั้นเงินเดือน   ๑   ขั้น  จ านวน......................ครั้ง  เมื่อ.............................................................................. 
    - เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5  ขั้น  จ านวน......................ครั้ง  เมื่อ.............................................................................. 
                                              รวมท้ังหมด   จ านวน......................ครั้ง 
 

 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  จ.    หน้า  ๕ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ต่อ) 
 

๗.  การด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร 
         ชื่อต าแหน่ง                     ประเภทต าแหน่ง       ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
หมายเหตุ  ประเภทต าแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

๘.  ประวัติการลงโทษทางวินัย 
    (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย  ระดับโทษ  -   จ านวน  -  ครั้ง 
    (     )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย           (     )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
    (     )  เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน  จ านวน  -  ครั้ง 
    (     )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

๙.  ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ) 
       ระหว่างวันที่                           หลักสูตร                        สถาบัน               ทุนการอบรม 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 

๑๐.  การดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
          ระหว่างวันที่                          หลักสูตร                      สถานที่                  ทุนดูงาน 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 

๑๑.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
       ระยะเวลาปฏบัิติงาน                      เรื่อง                   สถานที่ปฏิบัติงาน           ผลส าเร็จ  
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
................................................    ............................................    ......................................        ..................... 
                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ผนวก  จ.    หน้า  ๖ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ต่อ) 
๑๒.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

- ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………...………………….……………… 
- คอมพิวเตอร์……………………………………………………………………………………….……………...   
- อ่ืนๆ (ระบ)ุ   ………………………………………………………………………………………..……………..          

๑๓.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
………………...……………………………………………………………………………………………….. 

๑๔.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 
       วันที่        รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับการยกย่อง                 ผลงาน        สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 
.........................   ..........................................................    ........................................  ...................................... 
.........................   ..........................................................    ........................................  ...................................... 
.........................   ..........................................................    ........................................  ...................................... 
๑๕.  คุณลักษณะอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน 
      ………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ………………………………………………………………………………………………………………………..    
 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ………………………….………………ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                                                                 (………………………………………….) 
                                                             วันท่ี……………………………….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  จ.    หน้า  ๗ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
 

ตอนที่  ๒  วิสัยทัศน์ 
๑.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..            
      …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..      
      ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..            

ฯลฯ 
 

๒.  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
      …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..            
      ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..      
      …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..            
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

ฯลฯ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหากได้รับเลือก 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..            
      ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..      
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            
      ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..      

ฯลฯ 
 

ตอนที่  ๓  บทสรุป/ข้อเสนอแนะ 
      ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..            
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
      ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..            
      …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..      
      …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..            
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ผนวก  ฉ. 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการพิจาณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ด ารงต าแหน่ง………………………………............... 

ชื่อเจ้าของผลงาน  …………………………………………………………………………………….... 
 

ชื่อผลงาน 

เมื่อด ารงต าแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถที่แสดงถึง 
ศักยภาพในการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของ
ผลงาน 

การได้รับการ
ยอมรับ 

๑.  (ช่ือและสาระส าคัญของผลงาน
โดยสรุป  ท้ังนี้  ให้แสดงถึง 
     -  กิจกรรมที่ท า 
     -  เนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติ 
     -  ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้) 
๒......................................................... 

ฯลฯ 
๓......................................................... 

ฯลฯ 

   

 
ลงชื่อ................................................... 

           (...................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 
    วันที่......................................................... 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง.......................................................... 
    วันที่......................................................... 

 
หมายเหตุ    -  ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ย้อนหลังไม่เกิน  ๒  ปี 

-  ความเห็นผู้บังคับบัญชาต้องให้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  ก่อนเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ผนวก  ง. 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

ส าหรับต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

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

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

 ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหน่ง.........................................................  
องค์การบริหารส่วนต าบล......................................อ าเภอ..........................................จังหวัด............................... 
อนุญาตให้  นาย/นาง/นางสาว....................................................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง...............................................ระดับ...............สังกัด............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด......................................................................................สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร  ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)                   เรื่อง รับ
สมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ส าหรับต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิลงวันที่............/................./.............. 
 
 

             (..............................................) 
      ต าแหน่ง................................................. 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (เก่า) 
สายงาน  นักบริหารงาน อบต. 

 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
        สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ และการ
บริหารงานบุคคลของ อบต .ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพิจารณา  ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนต าบล การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ 7 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
              ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงาน
สูงมาก รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย 
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่พิจารณาท าความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและ

ด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต . 
การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อ่ืนตาม  พ .ร.บ.สาธารณสุข การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า รักษาความสะอาดของถนนหรือ 
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎร ได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้
มี สุสานฌาปนสถาน  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษา
คนเจ็บไข้  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน จัดให้มีและบ ารุงทาง ระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัด
ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล จัด ให้การ
สาธารณูปการ จัดให้มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มี
และบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้ 

  



- ๒ - 

มีและบ ารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความ
เรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้าง
คนงาน  และพนักงานส่วนต าบลประจ าปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน ต าบล เป็น
กรรมการสอบแข่งขันบุคคล เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน
พนักงานส่วนต าบลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา เป็น
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด  เป็น
กรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน   เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่า
และออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง   เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็น
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี  เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจ
สภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอ านวยการศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  
เป็นกรรมการจัดงานประจ าปี  อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าแนะน า
ปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  
ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
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ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น  (ใหม่) 
 

ชื่อสายงาน บริหารงานท้องถิ่น 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต าแหน่ง ระดับต้น 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเก่ียวกับการวางแผน  บริหารจัดการ อา
นวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านแผนงาน 

1.1 ร่วมก าหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
และเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
ต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงาน
เพ่ือให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ 
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
เพ่ือให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 

2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
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2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพ่ือกาหนดกรอบการบริหารงบประมาณ (ตาม
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ) 

2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ี
รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่ออานวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ

บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ 

3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพ่ือให้สนองตอบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย  

การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย 
การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย 
การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ดารงต าแหน่งหรือเคยดารงต าแหน่งรองปลัดระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตามข้อ 

3 หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับต้น (นัก

บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
3.2 ดารงต าแหน่งหรือเคยดารงต าแหน่งหัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น หรือต าแหน่งผู้อานวยการกอง 

ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับต าแหน่ง 

1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

และสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน 
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ ระดับ 2 
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ระดับ 2 
3.3.3 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


