
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
  สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งข้ึน 
              ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗)     

  
ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนง 

ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๔(๔), ๑๐๒, ๑๐๓(๓), ๑๐๗ และขอ ๑๕๓ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ประกอบกับ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหูลอง ที่ ๑๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลหูลอง  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ดังน้ี 
  ๑. ชื่อตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) จํานวน ๑ อัตรา 
  ๒. รายละเอียดตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ    

    หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ผนวก ก) 
  ๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในวันสมัคร ดังน้ี      

    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
    (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)  

๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ๖ ขอ ๑ คือ ไดรับปริญญาตรี  
หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ   
๓.๒ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนวิชาการและแผนงาน  (นักบริหาร 
งานทั่วไป ๗)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่  ก.อบต. เทียบเทามาแลว 
        -๒-/ไมนอยกวา..... 
 
 
ไมนอยกวา ๒ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที ่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  หรือ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานัก 



 ๒
ปลัด อบต. ๖ หรือหัวหนาสวน วิชาการและแผนงาน ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖ หรือ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป  โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางการ
วางแผน  การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นที ่ 
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได    

   ๓.๔ ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน ๑๖,๑๙๐ บาท (ข้ันตํ่าของระดับ ๗) 
 

๔. การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมคัรคัดเลือก 
      ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารและหลักฐานไดที่ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแตวันที่ ๑ – ๒๕   
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๔๑–๖๑๐๙ หรือ     
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hulong.go.th  
 

  ๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
      ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
คัดเลือกพรอมดวยหลักฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
ดังตอไปน้ี 
     ๕.๑ ใบสมัครตามแบบทีค่ณะกรรมการกําหนด (เอกสารหมายเลข ๑)  จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๒ สําเนาทะเบียนประวัติของผูสมัครพรอมรับรองสําเนา    จํานวน ๑ ชุด 
     ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พรอมรับรองสําเนา   จํานวน ๑ ชุด  

   ๕.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา      จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๕.๕ รูปถายเครื่องแบบขาราชการ หนาตรง ไมสวมหมวกและ 

            ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)     จํานวน ๓ รูป   
     ๕.๖ ใบรับรองแพทย   ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน    จํานวน ๑ ฉบับ 
       ๕.๗ หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.วาเปนผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหาร  
           กรณีที่นําคุณวุฒิปริญญาโท เปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารง  
                              ตําแหนงบริหารลงเหลือ ๓ ป (ถาม)ี  
     ๕.๘ ขอมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข ๒)  จํานวน ๑ ชุด 
     ๕.๙ หนังสืออนุญาตใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓) จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๑๐ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครฯ  (เอกสารหมายเลข ๔)  จํานวน ๑ ฉบับ    

        -๓-/๕.๑๑ หลักฐาน.... 
       

   ๕.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถาม)ี  
                  ๕.๑๒ ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือกฯ  

 ความยาวไมนอยกวา ๕ หนา กระดาษ เอ4 (ผนวก ข)    จํานวน ๘ เลม 
      
  สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี  ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ 



 ๓
     

  ๖. คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครในวันสมัคร ตําแหนงละ ๔๐๐ บาท   
           

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกตองแลวในวันพุธที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง หรือที่ 
www.hulong.go.th 
      ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตาม 
ที่กําหนดหรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผูน้ันมิใหเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผาน 
การคัดเลือกหรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจ 
ทุจริตจะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูน้ัน  
 

  ๘. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก  
      กําหนดการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันเสารที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

  ๙. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ๙.๑ ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก
พรอมทั้งสงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (ผนวก ข) จํานวน ๒ ผลงาน (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๒ ป)   
ใหคณะกรรมการฯ จํานวน ๘ ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
               ๙.๒ คณะกรรมการฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินขอมูลในเอกสารตาง ๆ ที่ผูสมัคร
ย่ืนแสดงตอคณะกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข ๑ – ๓ เอกสารแสดงวิสัยทัศน และจะดําเนินการสัมภาษณ
รายละเอียดตาม (ผนวก ค)   
 

        -๔-/โดยใหผูสมัคร.....  
   
      โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ ทั้งน้ี คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศน้ี   

 

๑๐. การแตงกาย 
                           ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณและใหนํา
บัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบลไปแสดงในวันคัดเลือกดวย  

  ๑๑. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
        การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ  

หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
รวมกันไมตํ่ากวารอยละ ๖๐        
       บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศน้ี ใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันประกาศผล
การคัดเลือก และใหใชไดสําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลองเทาน้ัน  



 ๔
  ๑๒. การประกาศรายชื่อผูไดรับการ คัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ในวันจันทรที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๗ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต 
www.hulong.go.th         
        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุด หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน  ใหจัดลําดับผูคะแนน
เทากัน ดังน้ี  

 (ก) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนง

ระดับปจจุบันกอน 
(ค) ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับพรอมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนวา

ผูใดมากกวา 
(ง) ถาเงินเดือนเทากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถาอายุราชการเทากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
(ฉ) ถาเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกันจะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาวาผูใดมีอายุ

มากกวา  

๑๓. การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 
      ๑๓.๑ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือก

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหูลองทราบ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความเห็นชอบ 
        -๕-/ในการแตงต้ัง..... 

 
ในการแตงต้ัง  โดยผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ังกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป 
                  ๑๓.๒ ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลั ง               
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก อาจพิจารณาใหผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับถัดไปของตําแหนงตามประกาศผลการ
คัดเลือกน้ันใหดํารงตําแหนงไดภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 

    สมศักด์ิ  ราโชกาญจน 
 

     (นายสมศักด์ิ  ราโชกาญจน ) 
                          ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 

                                 สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
 
 
 



 ๕
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก  
ชื่อตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป ๗  
 

ตําแหนงประเภท บริหาร 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงมาก  รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ ปฏิบัติงาน
ที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบคุคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบาย
และแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน
และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งาน
แปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทํารายงาน
การประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหา
และช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ังเขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



 ๖
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ในฐานะหัวหนาสํานักปลัด อบต.และผูอํานวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานท่ัวไป ๗) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ๖ ขอ ๑ และ 

          (๑)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนวิชาการและแผนงาน  
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่  ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒  
ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  หรือ 
          (๒)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. ๖ หรือหัวหนาสวน 
วิชาการและแผนงาน ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖ หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว   
ไมนอยกวา ๑ ป กําหนดเวลา ๔ ปใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางการ
วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 
           -๒-/ความรู... 

-๒- 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงของ
ประเทศไทย 

๒. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๕. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๘. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
๙. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๑๐. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๑๑. มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 
๑๒. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค     

๑๓. มีความรูความเขาใจในนโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗
 
 
 
 
 

 
 

แบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก             ผนวก ข 
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)   

องคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 
๑. ช่ือผูขอรับการประเมิน  ……………………………………….. 
๒. เพศ   (     ) ชาย     (     ) หญิง  
๓. วัน เดือน ป ......................................อายุปจจุบัน...........................ป.............................เดือน  
๔. ภูมิลําเนาเดิม อําเภอ .....................................................จังหวัด ................................................................. 
๕. ตําแหนงปจจุบัน  ...................................................ระดับ ๖ (นักบริหารงานท่ัวไป ๖)  
   ประเภทตําแหนง   บริหารระดับสูง   บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ   เช่ียวชาญเฉพาะ    ท่ัวไป 
    ดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบันเมื่อ ……………………………………………………………. 
    ดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันเมื่อ ……………………………………………………………… 
    เงินเดือนปจจุบัน............................บาท    เงินประจําตําแหนง........................  บาท 
    งาน  -   กอง/ฝาย - 
    องคการบริหารสวนตําบล..................................อําเภอ........................................จังหวัด.................................... 
๖. วันเกษียณอายุราชการ วันที…่……..….เดือน.....................................พ.ศ. ……………………. 
๗. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันที่บันทึกไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล) 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 

ปริญญาโท    

ปริญญาตรี     

    

๘. ประวัติการรับราชการการ 
    วันบรรจุเขารับราชการ …………………………………ตําแหนง..........................ระดับ....................  

๙. ไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ (ยอนหลัง ๕ ป) 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน จํานวน (ครั้ง) เมื่อวัน เดือนป 

เลื่อนข้ันเงินเดือน  ๒  ข้ัน   

เลื่อนข้ันเงินเดือน ๑.๕  ข้ัน   

ตอนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคล 



 ๘

เลื่อนข้ันเงินเดือน  ๑  ข้ัน   

รวมทั้งหมด  - 

-๒-/๑๐.การดํารงตําแหนง... 

-๒- 
๑๐. การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ชื่อตําแหนง 
ประเภท 
ตําแหนง 

ชวงเวลา 
ท่ีดํารงตําแหนง 

รวมเวลา 
ดํารงตําแหนง 

    
    

     หมายเหตุ  ประเภทตําแหนงใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 
 

๑๑. ประวัติการลงโทษทางวินัย 
     (     )  เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ…………………………………จํานวน………………ครั้ง 
     (     )  กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย  (    ) กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
     (     ) เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือน จํานวน …………………ครั้ง 
     (     ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 

๑๒. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 
การฝกอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     

๑๓. การดูงาน (ที่สําคัญ ๆ ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    

๑๔. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลสําเร็จ 

    
    

๑๕. ความสามารถพิเศษอื่นๆ  
      ภาษาอังกฤษ     ................................................................................................................ 
      คอมพิวเตอร ……………………………………………………………………………………………………. 
      อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………….. 
 



 ๙

-๓-/๑๖.เหรียญ... 
-๓- 

 
๑๖. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ (ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับเครื่องราชฯ ดวย) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประกาศเกียรติคุณ 

และเหรียญเชิญชูเกียรติท่ีไดรับ 
วันท่ีไดรับ เอกสารอางอิง 

   
   

 
๑๗. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง 

วันเดือนป รางวัล/เกียรติยศ 
ท่ีไดรับการยกยอง 

ผลงาน สถานท่ี/ 
ผูมอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

 
๑๘.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดนและเกี่ยวของกับงาน 
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................    
 
 
                            ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่เขียนดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                   (ลงช่ือ)      ผูขอรับการคัดเลือก 
                                                           (.............................................) 
                                                     วันที่………………………………………………. 

 
 
 
 

๔-/ตอนที่..... 
 

-๔- 
 

 
 
๑.  บทนํา 

   

ตอนที่ ๒ วิสัยทัศน      



 ๑๐

 

 
๒.  วิสัยทัศน        

ขาพเจาไดกําหนดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนง.............................................. คือ 
 

  “ ……………………………………………………………………………………” 
 
๓.  ความคาดหวัง           
 
 
๔.  เปาหมาย 
 
 
๕.  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
 
  
๖. แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 
 
 
๗.  แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 
 
 
๘.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

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

          
แบบแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต 

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)  

----------------------------------- 
ชื่อเจาของผลงาน   .............................................. ตําแหนง...................................... ระดับ  ๖  

ชื่อผลงาน 
เมื่อดํารงตําแหนง 

(ชวงเวลาท่ีดําเนินการ) 
ความรูความสามารถ 
ท่ีแสดงถึงศักยภาพ 

ประโยชนของผลงาน/ 
การไดรับการยอมรับ 



 ๑๑
ในการบริหารจัดการ 

๑. ชื่อผลงานชิ้นท่ี .... 
 
๒. เน้ือหาของงาน  
    ท่ีปฏิบัติ 
 
๓. กิจกรรมท่ีทํา 

 

๔. ผลผลิต 
 

๕. ผลลัพธท่ีได 
 
 

   

 
ลงช่ือ……………………..………..………….ผูเสนอผลงาน 

           (………………………………….………) 
     ตําแหนง………………………………………. 
     วันที่………………..…………………………… 
ความเห็นผูบังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………..……..…………. 
           (………………………………………………) 
     ตําแหนง……………………………………. 
     วันที่………………………………………… 
 
หมายเหตุ  ผลงานที่เสนอตองเปนผลการปฏิบัติงานประจําป ยอนหลังไมเกิน ๒ ป  
  ความเห็นผูบังคับบัญชาตองใหไวไมเกิน ๑ ป กอนเสนอขอมูลตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
 

                                       หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือก         ผนวก ค 
 
  

   การคัดเลือกจะใชวิ ธีการประเมินและการสัมภาษณ  โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสาร               
ของผูสมัคร  โดยจะพิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ                 
และผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจน                     
มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตางๆ อยางไร โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขารับ                 
ตําแนงที่เขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของผูเขา
รับการคัดเลือกแลว จํานวน ๒  ช้ิน ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี           



 ๑๒
              ๑. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การ ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะ
อ่ืนๆ  จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                   ๑.๑ วิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน  ๔๐  คะแนน 
                     ความรอบรูงานในหนาที่  พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ที่จะแตงต้ัง รวมทั้งความรู
เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                 (ก) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน 
                              ผูเขารับการคัดเลือก  จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตางๆ  ดังน้ี   

 ขอมูลสวนบุคคล        

 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลอืก 

 แนวทางพัฒนางานในหนาที ่

 แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 
                          (ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๒๐  คะแนน 
                              ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแลว และ
เกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอื่น หรือหนวยงานสวนราชการอื่น
ได เชน  การจัดโครงการใหมๆ  ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ  หรือการคิดคนแนวทางบริหารงานใหมๆ                   
และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดีย่ิง  โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  
(อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
                    ๑.๒ ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก   
                       (ก) ความรูในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน เชน  หลักการบริหารสมัยใหม  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตางๆ 
                    (ข) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการ
ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ  ความเปนผูนํา  ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไข
ปญหาตางๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 
               (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการยืดหยุนและ
ปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับสวนอื่น 

-๒-/๑.๓ บุคลิกภาพ... 
-๒- 

 
                   ๑.๓ บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  ๓๐  คะแนน   โดยพิจารณาจาก 
           (ก) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหาร  จํานวน  ๕ คะแนน  
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของ
สวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด กลาทํา  กลานํา  กลา
เปลี่ยน มีความโปรงใส 

           (ข) ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะอดทนและเอาใจใส  
หนาที่การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

     (ค) มนุษยสัมพันธ  จํานวน  ๕  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุก
ระดับ แกและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธ
อันดี กับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 



 ๑๓
     ( ง )  ความสามารถในการสื่ อ ความหมาย  จํ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจาก

ความสามารถ              ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

     (จ) ความมั่นคงในอารมณ จํานวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความหนักแนน                    
ของสภาวะอารมณ 

     (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  และมีเหตุผลเปนที่ยอมรับได 

 
              ๒. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ไดแก 
                     (๑)  การไดรับเงินเดือน   จํานวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๒)  วุฒิการศึกษา   จํานวน  ๑๕  คะแนน 
          (๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
                     (๔)  อายุราชการ    จํานวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๕)  การรักษาวินัย  (ยอนหลัง  ๕  ป)  จํานวน  ๑๕  คะแนน 
                     (๖)  ความดีความชอบ  (ยอนหลัง  ๕  ป)   จํานวน  ๑๕  คะแนน    
 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือกตามเอกสารทายผนวก ค 
 
 
 
           ผนวก ค  

เกณฑการใหคะแนนดานคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
ประวัติการรับราชการ 

๑) เงินเดือน  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
ใหเทียบเคียงกับบัญชีใหมโดยอนุโลม (ตาม พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนของขาราชการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนน 

๓๕,๒๒๐ 
๓๔,๖๘๐ 
๓๔,๑๑๐ 
๓๓,๕๖๐ 
๓๓,๐๐๐ 
๓๒,๔๕๐ 
๓๑,๘๘๐ 
๓๑,๓๔๐ 
๓๐,๗๙๐ 
๓๐,๒๒๐ 
๒๙,๖๘๐ 
๒๙,๑๑๐ 
๒๘,๕๖๐ 
๒๘,๐๓๐ 
๒๗,๔๘๐ 
๒๖,๙๘๐ 
๒๖,๔๖๐ 

๒๘,๘๘๐ 
๒๘,๔๓๐ 
๒๗,๙๖๐ 
๒๗,๔๙๐ 
๒๗,๐๓๐ 
๒๖,๕๘๐ 
๒๖,๑๒๐ 
๒๕,๖๖๐ 
๒๕,๑๙๐ 
๒๔,๗๓๐ 
๒๔,๒๗๐ 
๒๓,๘๒๐ 
๒๓,๓๗๐ 
๒๒,๙๒๐ 
๒๒,๔๙๐ 
๒๒,๐๔๐ 
๒๑,๖๒๐ 

๒๐.๐๐ 
๑๙.๘๐ 
๑๙.๖๐ 
๑๙.๔๐ 
๑๙.๒๐ 
๑๙.๐๐ 
๑๘.๘๐ 
๑๘.๖๐ 
๑๘.๔๐ 
๑๘.๒๐ 
๑๘.๐๐ 
๑๗.๘๐ 
๑๗.๖๐ 
๑๗.๔๐ 
๑๗.๒๐ 
๑๗.๐๐ 
๑๖.๘๐ 



 ๑๔
๒๕,๙๗๐ 
๒๕,๔๗๐ 
๒๔,๙๗๐ 
๒๔,๔๙๐ 
๒๔,๐๑๐ 
๒๓,๕๕๐ 
๒๓,๐๘๐ 
๒๒,๖๒๐ 
๒๒,๑๗๐ 
๒๑,๗๑๐ 
๒๑,๒๔๐ 
๒๐,๗๙๐ 
๒๐,๓๒๐ 
๑๙,๘๖๐ 
๑๙,๔๑๐ 
๑๘,๙๕๐ 
๑๘,๔๗๐ 
๑๘,๐๑๐ 
๑๗,๕๖๐ 
๑๗,๑๐๐ 
๑๖,๖๔๐ 
๑๖,๑๙๐ 

๒๑,๑๙๐ 
๒๐,๗๘๐ 
๒๐,๓๖๐ 
๑๙,๙๗๐ 
๑๙,๕๘๐ 
๑๙,๒๐๐ 
๑๘,๘๑๐ 
๑๘,๔๔๐ 
๑๘,๐๘๐ 
๑๗,๖๙๐ 
๑๗,๓๑๐ 
๑๖,๙๒๐ 
๑๖,๕๗๐ 
๑๖,๑๙๐ 
๑๕,๘๐๐ 
๑๕,๔๓๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๔,๖๖๐ 
๑๔,๓๐๐ 
๑๓,๙๑๐ 
๑๓,๕๓๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๑๖.๖๐ 
๑๖.๔๐ 
๑๖.๒๐ 
๑๖.๐๐ 
๑๕.๘๐ 
๑๕.๖๐ 
๑๕.๔๐ 
๑๕.๒๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๔.๘๐ 
๑๔.๖๐ 
๑๔.๔๐ 
๑๔.๒๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๘๐ 
๑๓.๖๐ 
๑๓.๔๐ 
๑๓.๒๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๘๐ 
๑๒.๖๐ 
๑๒.๔๐ 

-๒-/๒) วุฒิการศึกษา ..... 
-๒- 

 
 
๒) วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
     วุฒิการศึกษาตองเปนวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 
                                ปริญญาเอก 
                                ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเทา 
                                ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา 
                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 

๑๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 

 
 วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่เทียบเทาการศึกษาที่ ก .อบต. กําหนดไวในมาตรฐาน 
    ตําแหนง 
 
 
๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  รวมคะแนน ๒๐ คะแนน 
    ๑) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 



 ๑๕
                                 ๑๐ ปข้ึนไป 
                                 ๙ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๑๐ ป 
                                 ๘ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๙ ป  
                                 ๗ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๘ ป 
                                 ๖ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๗ ป 
                                 ๕ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๖ ป 
                                 ๔ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๕ ป 
                                 ๓ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๔ ป 
                                 ๒ ป ข้ึนไป แตไมเกิน ๓ ป 

๙.๒๐ 
๘.๘๐ 
๘.๔๐ 
๘.๐๐ 
๗.๖๐ 
๗.๒๐ 
๖.๘๐ 
๖.๔๐ 
๖.๐๐ 

 
 
 

-๓-/๒) ระยะเวลา..... 
 

-๓- 
 

 ๒) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในทางการบริหาร (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในทางการบริหาร   โดยไม
ตองพิจารณาระดับตําแหนง เชน ดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล/
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล/หัวหนาสวนตางๆ มานานเทาใด เปนตน) คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 
                                ๑๕ ปข้ึนไป 
                                ๑๔ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๕ ป 
                                ๑๓ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๔ ป  
                                ๑๒ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๓ ป 
                                ๑๑ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๒ ป 
                                ๑๐ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๑ ป 
                                ๙ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๐ ป 
                                ๘ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๙ ป 
                                ๗ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๘ ป 
                                ๖ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๗ ป 
                                ๕ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๖ ป 
                                ๔ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๕ ป 
                                ๓ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๔ ป 
                                ๒ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๓ ป  
                                ๑ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒ ป 

๙.๕๐ 
๙.๒๕ 
๙.๐๐ 
๘.๗๕ 
๘.๕๐ 
๘.๒๕ 
๘.๐๐ 
๗.๗๕ 
๗.๕๐ 
๗.๒๕ 
๗.๐๐ 
๖.๗๕ 
๖.๕๐ 
๖.๒๕ 
๖.๐๐ 

 
หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 



 ๑๖
 
 
 
 
 

 
 

-๔-/๔) อายุราชการ..... 
-๔- 

๔) อายุราชการ  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 

                                ๓๔ ปข้ึนไป 
                                ๓๒ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๓๔ ป 
                                ๓๐ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๓๒ ป  
                                ๒๘ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๓๐ ป 
                                ๒๖ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒๘ ป 
                                ๒๔ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒๖ ป 
                                ๒๒ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒๔ ป 
                                ๒๐ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒๒ ป 
                                ๑๘ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ ป 
                                ๑๖ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๘ ป 
                                ๑๔ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๖ ป 
                                ๑๒ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๔ ป 
                                ๑๐ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๒ ป 
                                ๘ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๑๐ ป 
                                ๖ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๘ ป 
                                ๔ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๖ ป 

๑๔.๗๕ 
๑๔.๕๐ 
๑๔.๒๕ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๗๕ 
๑๓.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๗๕ 
๑๒.๕๐ 
๑๒.๒๕ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๗๕ 
๑๑.๕๐ 
๑๑.๒๕ 
๑๑.๐๐ 

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 
 

๕) การรักษาวินับยอนหลัง ๕ ป  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได 



 ๑๗
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกเรียกวากลาวตักเตือน ๑ ครั้ง 
ถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกเรียกวากลาวตักเตือน ๒ ครั้ง 
ภาคทัณฑ ๑ ครั้ง 
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ลดข้ันเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน) 
ถูกลงโทษทางวินัยเกิน ๒ ครั้ง (ไมรวมถูกทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือถูกวากลาวตักเตือน) 

๑๕.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๙.๐๐ 
๗.๐๐ 

 
-๕-/๖) การพิจารณา..... 

-๕- 
 
๖) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง ๕ ป  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวม 
จํานวนข้ัน/ป 

คะแนนที่ได 

๒ ข้ัน/ครั้ง/ป ๑.๕ ข้ัน/ครั้ง/ป ๑ ข้ัน/ครั้ง/ป 

๕ - - ๑๐ ๑๔.๐๐ 

๔ ๑ - ๙.๕ ๑๓.๕๐ 

๔ 
๓ 

- 
๒ 

๑ 
- 

๙ 
๙ 

๑๓.๐๐ 

๓ 
๒ 

๑ 
๓ 

๑ 
- 

๘.๕ 
๘.๕ 

๑๒.๕๐ 

๓ 
๒ 
๑ 

- 
๒ 
๔ 

๒ 
๑ 
- 

๘ 
๘ 
๘ 

๑๒.๐๐ 

๒ 
๑ 
- 

๑ 
๓ 
๕ 

๒ 
๑ 
- 

๗.๕ 
๗.๕ 
๗.๕ 

๑๑.๕๐ 

๒ 
๑ 
- 

- 
๒ 
๔ 

๓ 
๒ 
๑ 

๗ 
๗ 
๗ 

๑๑.๐๐ 

๑ 
- 

๑ 
๓ 

๓ 
๒ 

๖.๕ 
๖.๕ 

๑๐.๕๐ 

๑ 
- 

- 
๒ 

๔ 
๓ 

๖ 
๖ 

๑๐.๐๐ 



 ๑๘
- ๑ ๔ ๕.๕ ๙.๕๐ 

- - ๕ ๕ ๙.๐๐ 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

 
เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหูลอง    
  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗)     
          สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จึงขอแจงรายละเอยีดของขาพเจา มาเพื่อประกอบการพิจารณา   ดังน้ี 
๑. ช่ือ-ช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง..............................................................................................ระดับ.......................  
   สังกัด..........................................อําเภอ...............................จังหวัด.......................................................... 
๓. อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ ๒๕๕๕.....................บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๖.............................บาท 
๔. เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ......................รวมอายุ..................ป............เดือน..........วัน 
๕. วันที่บรรจุเขารับราชการ วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ............รวม.......ป.......เดือน........วัน 
๖. ประวัติการดํารงตําแหนง  (ใหเริ่มต้ังแต วันที่ ไดรับการแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงในสายงาน                    

ที่ เ ริ่ ม ต น จ าก ร ะ ดับ  ๓  ครั้ ง แ ร ก  แล ะ ให ข อ มู ล เ ฉพ าะ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง ร ะ ดั บ ตํ า แห น ง                                 
หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนสังกัดสวนราชการอื่นหรือโอนกลับมาเทาน้ัน) 

ระดับ ชื่อตําแหนง สังกัด 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(วัน/เดือน/ป) 

     

     

     

     

     

     

๗. สถานที่ติดตอ 
              ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวก 

    บานเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................ตําบล.......................................             
              อําเภอ....................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย..............................      

ติดภาพถายขนาด ๑ 
นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 



 ๑๙
              โทรศัพท.................................โทรสาร .......................................มือถือ
.................................................... 

-๒-/๘. สถานภาพ.... 



 ๒๐
-๒- 

๘. สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส  อื่นๆ 
   ช่ือคูสมรส......................................สกุล........................................อาชีพ........................................        
   ขอมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา 
     ไมมีบุตร/ธิดา บุตร/ธิดา จํานวน...........คน (ชาย.........คน หญิง............คน) 
๙. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  ๖   เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เปน       

ไมเปน       

๑๐. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับ 
การศึกษา 

สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ป/ด ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
การไดรับทุน 

      

      

      

      

      

 ๑๑. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 
การฝกอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

๑๒. ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

  
 

-๓-/๑๓. การปฏิบัติงาน... 
 
 

-๓- 



 ๒๑
 ๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลสําเร็จ 

    

๑๔. ความสามารถพิเศษอื่น  ๆ
  ดานภาษา 
        .............................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร 
      ................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................. 
      อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................................... 
 ๑๕. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอื่นๆที่ไดรับการยกยอง 
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. …………………………............................................……………………………………………………. 
 ๑๖. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ไดรับการยกยอง 

วันที่ 
รางวัล/ 

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง 
ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 
๑๗. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงานที่ประสงคจะแจงให 
      คณะกรรมการฯ ทราบ 

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

 ๑๘. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน..............ชุด 
      (จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหาก จากใบสมัคร) 

        (๑)................................................................................................................................ 
        (๒)................................................................................................................................ 
   

-๔-/๑๙. วุฒิการศึกษา... 
 

-๔- 

 ๑๙. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (กรณีมีหลายวุฒิใหใชวุฒิที่สําเร็จ 
       การศึกษา กอน) ที่ไดรับ ไดแก.......................................จากสถานศึกษา................................ 
       เมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ......................... 



 ๒๒
 ๒๐. วุฒิการศึกษาสูงสุด(หากมีมากกวา ๑ วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเกี่ยวกับงานใน 
       หนาที่มากที่สุด)ที่ไดรับไดแก....................................................................จากสถานศึกษา 
       .......................................เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. .................. 
๒๑. เคยไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน.......ครั้ง     ๑.๕ ข้ัน.....ครั้ง นับจากเริ่ม 
      รับราชการ-ปจจุบัน  
๒๒. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราตางๆ  ที่ไดรบัเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/ 
      รางวัล/อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน 
      มาดวย                                                 
       (๑)................................................................................................................................ 

        (๒)............................................................................................................................... 
      (๓).............................................................................................................................. 
 (กรณีที่มีมากกวา  ๓ ช้ิน ใหเลือกมาเพียง  ๓  ช้ิน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบติัที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗)  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทุกประการ ทั้งน้ี หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับ
การคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

(ลงช่ือ).............................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
                           (.........................................................) 
                 ตําแหนง.................................................................. 

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

  (   ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 
  (   ) ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารบัการคัดเลือก เน่ืองจาก 
         ................................................................................................................................... 
                (ลงช่ือ)...............................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
              (......................................................) 
                 ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                       วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ขอมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)  
.................................................................. 

ช่ือผูสมัคร...........................................................................................................อายุ.................ป....................เดือน 
ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................................................................ระดับ................ 
สังกัด อบต. ...........................................อําเภอ....................................................จังหวัด......................................... 



 ๒๓
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนนท่ีได 
๑. เงินเดือน (ปจจุบัน)  (๒๐ คะแนน) อัตราเงินเดือนข้ัน.....................................................บาท  

๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ไดรับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบติั 
เฉพาะตําแหนง) (๑๕  คะแนน) 

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

 

๓. ระยะเวลา 
    ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ระดับปจจุบัน (๑๐ คะแนน) 
 
 
    ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ทางการบริหาร (๑๐ คะแนน) 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 
 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับต้ังแตวันบรรจุและ
แตงต้ังเขารับราชการ) (๑๕  คะแนน) 
 

วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป (๑๕ คะแนน) 
 

๕.๑ ภาคทัณฑ...........................ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง 
๕.๓ ลดข้ันเงินเดือน..................ครั้ง 

 
. 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ยอนหลัง ๕ ป)  (๑๕ คะแนน) 

๑.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดรับการพิจารณา...........ข้ัน 
๒.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดรับการพิจารณา...........ข้ัน 
๓.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดรับการพิจารณา..........ข้ัน 
๔.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดรับการพิจารณา.............ข้ัน 
๕.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดรับการพิจารณา........... ข้ัน 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลน้ีสงพรอมสําเนาประวัติพนักงานสวนตําบล ซึ่งตนเองได
ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกตอง 
          -๒-/ขอรับรองวาถูกตอง... 

-๒- 
 

 ขอรับรองวาถูกตอง 
 

  
              (ลงช่ือ)..........................................................เจาของประวัติและขอรับรองวาถูกตอง           

                       (........................................................) 
 
 
                 (ลงช่ือ)........................................................ผูตรวจสอบความถูกตอง 
               (........................................................) 



 ๒๔
                  ตําแหนง เลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)   

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

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



 ๒๕
    ข า พ เ จ า .......................................................................ตําแหนง
...................................................อําเภอ..............................จังหวัด.......................................อนุญาตให
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซึ่ ง เ ป นพ นักงานส วนตําบล ตําแหน ง
............................................................................ระดับ.....................สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
......................................................................... ...อําเภอ..................................................จังหวัด
..........................................................สมัครเขารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหลูอง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
 

 
 

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

   ตําแหนง.........................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 
 

 
 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลอืกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง 

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป ๗)   
 

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

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  
        สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  



 ๒๖
  ตามที่ .............................................................ตําแหนง
....................................................... 
ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) องคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ัน 

    ขาพเจา................................................................ตําแหนง..........................................................
อําเภอ.............................จังหวัด..................................................ขอรับรองวา.......................................................
เปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง.........................................................................ระดับ.........................สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล.....................................อําเภอ........................................................................จังหวัด
.............................................................ผูย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ        
มีความประพฤติดี  และไดปฏิบัติงานในตําแหนงขางตนมาเปนระยะเวลา.........ป...........เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับน้ีไวเปนหลักฐาน 

 
 

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

    ตําแหนง......................................................... 
 
 

 
 
  


