- ตัวอยาง -

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบ ริหาร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบ ริหาร
************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบล....................จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน......... ตําแหนง
อาศัยอํานาจตามความในขอ 107 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารองคการบริหารสวนตําบล 7)
1.2 ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
1.3 ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 7)
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ)
3. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกกําหนดดวยตนเอง ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล.....................อําเภอ...........................
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่...............................................................ถึงวันที่..........................................
ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
คัดเลือกพรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ
ดังตอไปนี้
/4.1 ใบสมัคร...

-24.1 ใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียว
กันไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป
4.3 สํา เนาบั ต รประจํ าตัว เจ า หน าที่ ของรัฐ จํา นวน 3 ฉบับ พร อมรับรองสํา เนา
ทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.4 สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลของผูสมัครคัดเลือก พรอมรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
4.5 หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
4.6 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) แนบทาย
ประกาศนี้
4.7 ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 3) แนบทายประกาศนี้
4.8 แบบแสดงผลงานด า นสมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารฯ (2 เรื่ อ ง ๆ ละ
ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4)
โดยขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน และแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร (ขอ 4.7 และ ขอ 4.8 ) ใหจัดทําเปนรูปเลมแบงเปน 2 สวนรวมอยูในเลมเดียวกัน จํานวน 4 เลม
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครเขารับการคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ
5. คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ 400 บาท
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและ
มีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกใน
วันที่........................................................................... ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล...............................
7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ และประเมินจากการจัดทํา
วิสัยทัศน เอกสารและขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้
/7.1 การสัมภาษณ...

-37.1 การสัมภาษณ (100 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
(1) วิสัยทัศน (20 คะแนน)
(2) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต (20 คะแนน)
(3) ความรอบรูในการบริหาร (10 คะแนน)
(4) การบริหารอยางมืออาชีพ (10 คะแนน)
(5) การบริหารงานบุคคล(10 คะแนน)
(6) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค (5 คะแนน)
(7) ความอุตสาหะ (5 คะแนน)
(8) มนุษยสัมพันธ (5 คะแนน)
(9) ความสามารถในการสื่อความหมาย (5 คะแนน)
(10) ความมั่นคงในอารมณ (5 คะแนน)
(11) ปฏิภาณไหวพริบ (5 คะแนน)
7.2 คะแนนคุณสมบัติ (100 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
(1) เงินเดือน (20 คะแนน)
(2) วุฒิการศึกษา (15 คะแนน)
(3) อายุราชการ (15 คะแนน)
(4) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน (10 คะแนน)
(5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร (10 คะแนน)
(6) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป (15 คะแนน)
(7) การรักษาวินัยยอนหลัง 5 ป (15 คะแนน)
โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศนี้
8. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนด แลวรวมคะแนนสัมภาษณตามขอ
7.1 และคะแนนคุณสมบัติ ตามขอ 7.2 ซึ่งตองมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 และจัดลําดับจากผูที่ได
คะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด โดยผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับ
ถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันจะจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังนี้
8.1 ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน
8.2 ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนง
ระดับปจจุบันกอน
/8.3 ถาไดรับ…..

-48.3

ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันจะพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา
8.4 ถาเงินเดือนเทากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ
8.5 ถาอายุราชการเทากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา
8.6 ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันจะพิจารณาผูไดรับกอน
8.7 ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันจะพิจารณาผูมีอายุมากกวา

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก
องคการบริหารสวนตําบล.............................อาจจะพิจารณาแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ถัดไป
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล
9. การขึ้นบัญชีและการบรรจุและแตงตั้ง
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองสามารถเขารับการบรรจุแตงตั้งไดภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
อบต. จะเรียกบรรจุเรียงตามลําดับที่ หากผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถเขารับการบรรจุไดภายในกําหนด อบต.
มีสิทธิยกเลิกผลการคัดเลือกและประกาศใหมีการคัดเลือกใหมได
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ).....................................................
(.................................................)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

บัญชีแนบทาย
คุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล............................

ตําแหนงที่จะคัดเลือก
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงาน อบต. 7)

คุณสมบัติ
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต. 7
(นักบริหารงาน อบต.7 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด
อบต. 6 หรือรองปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. หรือ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผู
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างรัฐศาสตร
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต. กําหนด
4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 15,410 บาท

บัญชีแนบทาย
คุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล............................

ตําแหนงที่จะคัดเลือก
ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)

คุณสมบัติ
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 6) หรือเจาหนาที่บริหารงานการเงิน
และบัญชี 6) หรือ หัวหนาฝาย(นักบริหารงานการคลัง 6) หรือ
เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6) หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต. กําหนด
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 15,410 บาท

บัญชีแนบทาย
คุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล............................

ตําแหนงที่จะคัดเลือก
ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา
(นักบริหารงานชาง 7)

คุณสมบัติ
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนโยธา
(นักบริหารงานชาง 6) หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง 6)
หรือ หัวหนาฝาย(นักบริหารงานชาง 6) หรือเจาหนาที่
บริหารงานชาง 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
ชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต. กําหนด
3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 15,410 บาท

(เอกสารหมายเลข 1)
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้
สําหรับตําแหนงผูบริหารเทศบาล
ตําแหนง.....................................................................................
อบต. ...................................อําเภอ............................................จังหวัด................................
***********************
1.
2.
3.
4.

ชื่อ.............................................สกุล...............................................................
เพศ
ชาย
หญิง
วัน เดือน ปเกิด....................................อายุปจจุบัน.......................ป วันเกษียณอายุราชการ........................
ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................................ระดับ......................................................
ประเภทตําแหนง

บริหารระดับสูง
วิชาชีพเฉพาะ
ทั่วไป

บริหารระดับกลาง
เชี่ยวชาญเฉพาะ

เงินเดือน................................บาท
เงินประจําตําแหนง.......................................บาท
งาน.....................................................
กอง/ฝาย.............................................
เทศบาล...............................................อําเภอ..........................................จังหวัด..................................
โทรศัพท............................................โทรสาร.......................................e-mail....................................
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบนั สามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่......................................ซอย/ตรอก...........................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ..............................โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................
e-mail....................................

-26. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อคูสมรส...............................สกุล....................................อาชีพ...........................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไมมีบุตร/ธิดา
มีบุตร/ธิดา จํานวน............คน (ชาย...............คน หญิง................คน)
7. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เปนโรคเหลานี้หรือไม

ความดัน
โลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

อื่น ๆ

เปน
ไมเปน
8. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อื่นๆ

สาขา

สถาบัน

การไดรับทุน

-39. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ....................... ..................ตําแหนง...........................ระดับ..........................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม..................................ป..................................เดือน

ชื่อตําแหนง

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ประเภทตําแหนง
ชวงเวลาทีด่ ํารงตําแหนง

รวมเวลาดํารงตําแหนง

1.
2.
3.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง
10. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานทีจ่ ดั
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม

11. ดูงาน (ทีส่ ําคัญ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

-412. การปฏิบตั ิงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ........................................................................................
คอมพิวเตอร........................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
15. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

ผลงาน

สถานที่/ผูอบเกียรติคุณ

-516. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
17. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 4 เลม (รายละเอียดตามแนบทาย)
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ควรจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร
(............................................)
วัน...............เดือน................................ป..............

(เอกสารหมายเลข 2)

แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบ ริหาร อบต.
สมัครคัดเลือกในตําแหนง......................................................................ระดับ...........................
...................................................
ชื่อผูสมัคร.....................................................................................อายุ.........................ป...........................เดือน
ปจจุบันดํารงตําแหนง.............................................ระดับ..................................... อบต.................................
อําเภอ...............................จังหวัด.........................................
คุณสมบัติ
สรุปรายละเอียด
คะแนน
1. เงินเดือนปจจุบัน (1 ตุลาคม 2551)
(20 คะแนน)
2. วุฒิการศึกษา (ระบุชอื่ วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ
ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัคร)
(15 คะแนน)
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน
(10 คะแนน)
3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร
(10 คะแนน)

4. อายุราชการ (นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล)
(15 คะแนน)
5. การรักษาวินัยยอนหลัง 5 ป
(15 คะแนน)
6. การพิจารณาความดีความชอบยอนหลัง 5 ป
(15 คะแนน)

เงินเดือน.................................................................................................................บาท
วุฒิการศึกษา...............................................................................................................

ตั้งแตวันที่........................................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551
รวม..........................ป..............................เดือน..........................วัน
ตั้งแตวันที่........................................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551
รวม..........................ป..............................เดือน..........................วัน

ตั้งแตวันที่........................................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551
รวม..........................ป..............................เดือน..........................วัน
5.1 ภาคทัณฑ...........................ครั้ง
5.2 ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง
5.3 ลดขัน้ เงินเดือน..................ครั้ง
6.1 เงินเดือนเมือ่ 1 ตุลาคม 2547...............บาท ไดรับพิจารณารวมทัง้ ป.........ขั้น
6.2 เงินเดือนเมือ่ 1 ตุลาคม 2548...............บาท ไดรับพิจารณารวมทัง้ ป.........ขั้น
6.3 เงินเดือนเมือ่ 1 ตุลาคม 2549...............บาท ไดรับพิจารณารวมทัง้ ป.........ขั้น
6.4 เงินเดือนเมือ่ 1 ตุลาคม 2550...............บาท ไดรับพิจารณารวมทัง้ ป.........ขัน้
6.5 เงินเดือนเมือ่ 1 ตุลาคม 2551...............บาท ไดรับพิจารณารวมทัง้ ป.........ขัน้

รวมคะแนน
รับรองวาถูกตอง
ลงชื่อ.................................................เจาของประวัติ (ผูสมัคร)
(................................................)
หมายเหตุ
1. ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑและใสคะแนนในชองที่กําหนด
2. ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติฯนี้ สงพรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพิ นักงานเทศบาล ซึ่งตนเองไดตรวจ
สอบและรับรองความถูกตองแลว

หลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติ
(หลักเกณฑการใหคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศรับสมัคร)
1. เงินเดือน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ระดับ 8
47,450
46,670
45,900
46,120
44,340
43,570
42,790
42,020
41,230
40,590
39,930
39,280
38,620
37,980
37,320
36,660
36,020
35,360
34,710
34,050
33,410
32,790
32,160
31,560
30,960
30,380
29,800
29,220
28,660
28,100
27,550
27,000
26,470
25,930
24,850
24,310
23,770
23,230
22,690

ระดับ 7
33,540
33,020
32,480
31,960
31,420
30,900
30,360
29,840
29,320
28,780
28,260
27,720
27,200
26,690
26,170
25,690
25,200
24,730
24,250
23,780
23,320
22,860
22,420
21,980
21,540
21,110
20,670
20,220
19,800
19,350
18,910
18,480
18,040
17,590
17,150
16,720
16,280
15,840
15,410

ระดับ 6
27,500
27,070
26,620
26,180
25,740
25,310
24,870
24,430
23,990
23,550
23,110
22,680
22,250
21,820
21,410
20,990
20,590
20,180
19,790
19,390
19,010
18,640
18,280
17,910
17,560
17,200
16,840
16,480
16,110
15,780
15,410
15,040
14,690
14,330
13,960
13,610
13,240
12,880
12,530

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
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40

2. วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา

คะแนนที่ได
15
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00

วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึงเทียบเทาวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน รวมคะแนน 20 คะแนน
1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ระดับ 9

ระดับ 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ระดับ 7

แตไมเกิน 10 ป
แตไมเกิน 9 ป
แตไมเกิน 8 ป
แตไมเกิน 7 ป
แตไมเกิน 6 ป
แตไมเกิน 5 ป
แตไมเกิน 4 ป
แตไมเกิน 3 ป

ระดับ 6

คะแนนที่ได
9.20
8.80
8.40
8.00
7.60
7.20
6.80
6.40
6.00

2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร(พิจารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบริหาร โดยไมตอง
พิจารณาระดับตําแหนง เชน ดํารงตําแหนงปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหนาสํานักปลัด อบต./หัวหนา
สวนตาง ๆ มานานเทาใด เปนตน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ระดับ 9

ระดับ 8
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ระดับ 7

แตไมเกิน 15 ป
แตไมเกิน 14 ป
แตไมเกิน 13 ป
แตไมเกิน 12 ป
แตไมเกิน 11 ป
แตไมเกิน 10 ป
แตไมเกิน 9 ป
แตไมเกิน 8 ป
แตไมเกิน 7 ป
แตไมเกิน 6 ป
แตไมเกิน 5 ป
แตไมเกิน 4 ป
แตไมเกิน 3 ป
แตไมเกิน 2 ป

ระดับ 6

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

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

4. อายุราชการ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

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

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

คะแนนที่ได
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

5. ความผิดยอนหลัง 5 ป (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตัดเตือน 1 ครั้ง
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตัดเตือน 2 ครั้ง
ภาคทัณฑ 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินยั 2 ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปน
หนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินยั เกินกวา 2 ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน)

คะแนนที่ได
15
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
7.00

6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง 5 ป (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ขั้น/ครัง้ /ป

1.5 ขั้น/ครัง้ /ป

1 ขั้น/ครัง้ /ป

รวม
(จํานวนขัน้ /ป)

5
4
4
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
-

1
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
1
3
2
1
-

1
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
4
3
4
5

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

คะแนนที่ได
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00

11.50

11.00

10.50
10.00
9.50
9.00

(เอกสารหมายเลข 3)

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
การสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบ ริหาร อบต.
**********************
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนดว ยตนเอง โดยมี
องคประกอบและรูปแบบในการเขียน ดังนี้
1. องคประกอบในการเขียนขอเสนอ
(1) การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด
ความคาดหวัง เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของ อบต. ในดานการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการเพื่อให อบต. มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการรองรับ
การถายโอนภารกิจตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง โดยอาจยกตัวอยางประสบการณที่
ผานมา ตลอดจนอาจอางทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการตาง ๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตองเปนขอเสนอที่เปน
รูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเหตุผลประกอบขอเสนอที่นาเชื่อถือ และมีความสอดคลองกันใน
ประเด็นตางๆ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได
(2) บทสรุป และขอเสนอแนะ
การเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสยั ทัศน ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน ดังนี้
(1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชดั เจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ1 (1)
(2) มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ
ยกตัวอยางมาประกอบพอสังเขปเพื่อใหเกิดความเขาใจทีด่ ียิ่งขึ้น
(4) มีความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 โดยจัดพิมพและจัดทํารูปเลมใหเรียบรอย
จํานวน 4 เลม ตามแบบที่กาํ หนด
3. รูปแบบการนําเสนอ
(1) ปกหนา
(2) สารบัญ
(3) ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
(4) บทสรุป
(5) เอกสารอางอิง

ปกหนา

ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบการสมัครคัดเลือก
ในตําแหนง..................................................................
อบต. ............................................................
อําเภอ...............................................................
จังหวัด........................................................................

เสนอโดย
ชื่อ..........................................................................................
ตําแหนง.............................................................
สังกัด.................................................................

-3-

สารบัญ
หนา
คํานํา
หัวขอที่นําเสนอ……………..……………………………………………………………
1. ……………………………...…………………………………………………
2. ………………………………………..………………………………………
บทสรุปและขอเสนอแนะ…………………………………..………….…………………
เอกสารอางอิง…………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------

ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการทํางาน

1. ขอมูลสวนบุคคล
2. แนวคิดในการปฏิบตั ิงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก
3. แนวทางพัฒนางานในหนาที่
4. แนวทางพัฒนา อบต. หากไดรับเลือก
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
6. เอกสารอางอิง

------------------------------------------------------

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารที่สูงขึน้
ตําแหนง ...................................
อบต.................... อําเภอ.............................. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
-----------------------------------------------ชื่อเจาของผลงาน..............................................................................................................
1. ชื่อและสาระสําคัญของผลงานโดยสรุปทั้งนี้ ใหแสดงถึงกิจกรรมที่ทํา เนื้อหาของผลงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธที่ได
2. เมื่อดํารงตําแหนง (ชวงเวลาที่ดําเนินการ)
3. ความรูความสามารถที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารการจัดการ
4. ประโยชนของผลงานการไดรับการยอมรับ

ลงชื่อ...................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่...................................................................
ความเห็นผูบงั คับบัญชา
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่...................................................................

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหาร อบต.
ชื่อเจาของผลงาน........................................................................................
ผลงาน
เมื่อดํารงตําแหนง
ความรูความสามารถที่
(ชวงเวลาดําเนินการ)
แสดงถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
1. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุป ทั้งนี้
ใหแสดงถึงกิจกรรมที่นํา
เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิต และผลลัพธที่ได
2.

ประโยชนของผลงาน
การไดรับการยอมรับ

3.
ฯลฯ
ลายมือชื่อผูสมัคร..................................................
(................................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่.......................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่.......................................................

