
               ลาํดบัที
สมคัร..................... 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลอืกเพื�อแต่งตั�งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที�สูงขึ�น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลดั อบต. (นักบริหารงานทั�วไป) ระดับ 7 

องค์การบริหารส่วนตําบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ  
 

  ดว้ยขา้พเจา้ประสงค์จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  เพื
อบรรจุและแต่งตั&งให้ดาํรงตาํแหน่ง หัวหน้า
หัวหน้าสํานกังานปลดั อบต.  (นกับริหารงานทั
วไป)  ระดบั  7  องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จึงขอแจง้รายละเอียดของขา้พเจา้  มาเพื
อประกอบการพิจารณา  ดงันี&  

1. ชื
อ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)         
2. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง      ระดบั    

สังกดั    อาํเภอ   จงัหวดั     
 3.  อตัราเงินเดือนในปีงบประมาณ 255๔  บาท  ปีงบประมาณ 255๕  บาท 

4.  เกิดวนัที
 เดือน   พ.ศ.  รวมอาย ุ          ปี             เดือน           วนั 
 5.  วนัที
บรรจุเขา้รับราชการ        เดือน                   พ.ศ.            รวม        ปี           เดือน         วนั 
 6.  ประวติัการดาํรงตาํแหน่ง (ใหเ้ริ
มตั&งแต่วนัที
ไดรั้บการแต่งตั&งใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานที
เริ
มตน้จาก
ระดบั  ๓  ครั& งแรก  และใหข้อ้มูลเฉพาะเมื
อมีการเปลี
ยนแปลงระดบัตาํแหน่ง  หรือเปลี
ยนสายงาน  หรือโอนสังกดั
ส่วนราชการอื
นหรือโอนกลบัมาเทา่นั&น) 

ระดบั ชื
อตาํแหน่ง สังกดั 
วนั/เดือน/ปี 

ที
ไดรั้บการแต่งตั&ง 

รวมระยะเวลา 
การดาํรงตาํแหน่ง 
(วนั/เดือน/ปี) 

     
     
     
     
     
     
     
     

-2-/7. สถานที
ติดต่อ… 

ติดภาพถา่ย 
ขนาด ๑ นิว้ 
จํานวน ๑ รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน 
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7. สถานที
ติดต่อ 
ที
อยูปั่จจุบนัที
สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
บา้นเลขที
  ตรอก/ซอย  ถนน   ตาํบล    
อาํเภอ    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
โทรศพัท ์    โทรสาร    มือถือ    
 

8. สถานภาพครอบครัว 
�   โสด   �   สมรส   �   อื
น ๆ 
ชื
อคูส่มรส    สกุล   อาชีพ     
ขอ้มูลเกี
ยวกบับุตร / ธิดา 
�  ไมมี่บุตร/ธิดา  �  บุตร/ธิดา  จาํนวน           คน   (ชาย        คน  หญิง            คน) 
 

9. ประวติัสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทยที์
ออกใหไ้มเ่กิน  6  เดือน  นบัถึงวนัรับสมคัร) 
เป็นโรคเหล่านี&หรือไม่ 

                      ความดนัโลหิตสูง หวัใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื
นๆ 
เป็น       

ไมเ่ป็น       
 

10. ประวติัการศึกษา 
วฒิุการศึกษา 

ระดบัการศึกษา สาขา สถาบนั ประเทศ 
ว/ด/ป ที
สาํเร็จ 
การศึกษา 

การไดรั้บทุน 

      
      
      
      
      
      
      
      

-3-/11. ดูงาน.......... 
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11. ดูงาน  (ที
สาํคญั) 
ดูงาน 

เรื
อง สถานที
 ระหวา่งวนัที
 ทุนการดูงาน 
 
 
 

   

 
12. การปฏิบติังานพิเศษ 

การปฏิบติังานพิเศษ 
เรื
อง สถานที
ปฏิบติังาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน ผลสาํเร็จ 

 
 
 

   

 

13. กรณีฝึกอบรม (ตามหลกัสูตรสาํคญั) 
หลกัสูตรที
อบรม 

ชื
อหลกัสูตร/การอบรมอื
นๆ หน่วยงานที
จดั สถานที
อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
 
 
 

    

 

14. ความสามารถพิเศษอื
น ๆ  
ดา้นภาษา            
คอมพิวเตอร์            
อื
น ๆ  (โปรดระบุ)           

 

15. เหรียญหรือเครื
องราชอิสริยาภรณ์ที
ไดรั้บ 
1.  ชั&นที
       ไดรั้บเมื
อ      
2.  ชั&นที
       ไดรั้บเมื
อ      

 
/๑๖. ประวติัผลงาน... 
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16. ประวติัผลงานดา้นการบริหาร  วชิาการหรืออื
น ๆ  ที
ไดรั้บการยกยอ่ง 
 

วนัที
 
รางวลั/ 

เกียรติคุณที
ไดรั้บการยกยอ่ง 
ผลงาน สถานที
/ผูม้อบเกียรติคุณ 

    
    

คุณลกัษณะส่วนบุคคลอื
น ๆ ของผูส้มคัรที
เห็นวา่เด่น  และเกี
ยวขอ้งกบังานที
ประสงคจ์ะแจง้ใหค้ณะ
กรรมการฯ ทราบ 
(1)             
(2)             
(3)             
 

17. วสิัยทศัน์และผลงานหรืองานสาํคญัที
ประสบความสาํเร็จ  จาํนวน  ชุด 
(จดัทาํเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก  จากใบสมคัร) 
 

18. วฒิุการศึกษาตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง (กรณีมีหลายวฒิุ  ใหใ้ชว้ฒิุที
สาํเร็จการศึกษาก่อน) 
ไดแ้ก่      จากสถาบนั       
เมื
อวนัที
  เดือน   พ.ศ.   
 

19. วฒิุการศึกษาสูงสุด (หากมีมากกวา่ 1 วฒิุการศึกษาใหเ้ลือกเฉพาะวฒิุที
เห็นวา่เกี
ยวกบังานในหนา้ที
มาก
ที
สุด)ที
ไดรั้บ  ไดแ้ก่            
จากสถานศึกษา     เมื
อวนัที
  เดือน   พ.ศ.   

 

20. เกียรติบตัร รางวลัเหรียญตราต่าง ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากปฏิบติัหนา้ที
ราชการ  (ระบุชื
อเกียรติบตัร/รางวลั/
อนัดบัรางวลั/ปี  พ.ศ.  ที
ไดรั้บ/และหน่วยงานที
มอบ  พร้อมทั&งแนบสาํเนาเอกสารหลกัฐานมาดว้ย 

(1)             
(2)             
(3)             

  (กรณีที
มีมากกวา่  3  ชิ&น  ให้เลือกมาเพียง  3  ชิ&น) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผูมี้
คุณสมบติัที
จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  ตามประกาศคณะกรรมการคดัเลือกเพื
อแต่งตั&งพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรง 

-5-/ตาํแหน่งที
สูงขึ&น.......... 
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ตาํแหน่งที
สูงขึ&น สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา เรื
อง รับสมคัรคดัเลือกเพื
อแต่งตั&ง
พนักงานส่วนตาํบลให้ดาํรงตาํแหน่งที
สูงขึ&น  สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร ลงวนัที
  31 มกราคม  2555 ทุกประการ  
ทั&งนี&   หากตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ขา้พเจา้ปิดบงัขอ้ความหรือใช้ขอ้ความที
ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่มี
คุณสมบติัที
จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไมมี่สิทธิไดรั้บการคดัเลือกในครั& งนี&  
 

(ลงชื
อ)    ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก 
                        (                      ) 

ตาํแหน่ง                          
วนัที
         เดือน                   พ.ศ.   2555  

 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที� 
  (     )  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัที
จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
  (     )  ผูส้มคัรไมมี่คุณสมบติัที
จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  เนื
องจาก     
              
 
  (ลงชื
อ)           ผูต้รวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก 
           (                      ) 

ตาํแหน่ง                          
  วนัที
          เดือน                    พ.ศ.2555  
 
  (ลงชื
อ)           ผูต้รวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก 
           (                      ) 

ตาํแหน่ง                          
  วนัที
          เดือน                    พ.ศ.2555  
 
  (ลงชื
อ)           ผูต้รวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก 
           (                      ) 

ตาํแหน่ง                          
  วนัที
          เดือน                    พ.ศ.2555  
 
 



 

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพจิารณาคัดเลอืกเพื�อแต่งตั�งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ�น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารสังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จังหวดันครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------------- 

ตาํแหน่ง (คดัเลือก).......................................................................... ระดบั................ ชื
อ    
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง    ระดบั  สังกดั                              . 
อาํเภอ   จงัหวดั   วนั เดือน ปี เกิด    อาย ุ  ปี 

ข้อมูลเบื�องต้น 
1.  เงินเดือน (ปัจจุบนั)                                     บาท 
2.  วฒิุการศึกษา (ระดบัสูงสุด)                                                                                                . 
3.  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  
   3.1 ในระดบัปัจจุบนั วนัที
ดาํรงตาํแหน่งตั&งแตว่นัที
                        ถึงวนัที
                               . 

      รวม                 ปี                  เดือน                     วนั 
   3.2 ในสายงานปัจจุบนั วนัที
ดาํรงตาํแหน่งตั&งแตว่นัที
                            ถึงวนัที
                           . 

      รวม                 ปี                  เดือน                     วนั 
4. อายรุาชการ 
   (ปี เดือน วนั) 

วนัที
ดาํรงตาํแหน่งตั&งแตว่นัที
                            ถึงวนัที
                           . 
      รวม                 ปี                  เดือน                     วนั 

5. ความผิดยอ้นหลงั 5 ปี(ระบุการลงโทษทางวนิยั)                                                                                          . 

6. การพิจารณาความดีความชอบ 
   (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. เงินเดือนเมื
อ 1 เมษายน 2550   ไดรั้บการพิจารณา.................ขั&น 
2. เงินเดือนเมื
อ 1 ตุลาคม 2550    ไดรั้บการพิจารณา.................ขั&น 

  3. เงินเดือนเมื
อ 1 เมษายน 2551   ไดรั้บการพิจารณา.................ขั&น 
  4. เงินเดือนเมื
อ 1 ตุลาคม 2551    ไดรั้บการพิจารณา................ขั&น 
5. เงินเดือนเมื
อ 1 เมษายน 2552   ไดรั้บการพิจารณา................ขั&น 
6. เงินเดือนเมื
อ 1 ตลุาคม 2552    ไดรั้บการพิจารณา................ขั&น 

  7. เงินเดือนเมื
อ 1 เมษายน 2553   ไดรั้บการพิจารณา................ขั&น 
  8. เงินเดือนเมื
อ 1  ตุลาคม  2553  ไดรั้บการพิจารณา.............. ขั&น 
9. เงินเดือนเมื
อ 1  เมษายน 2554  ไดรั้บการพิจารณา............... ขั&น 
10.เงินเดือนเมื
อ 1  ตุลาคม 2554   ไดรั้บการพิจารณา...............ขั&น 

หมายเหตุ ใหผู้ข้อรับการคดัเลือกกรอกขอ้มูลนี& ส่งพร้อมสาํเนาบตัรประวติัพนกังานส่วนตาํบล 
  ซึ
 งตนเองไดต้รวจสอบ  และพนกังาประวติัฯ  รับรองความถูกตอ้ง 
  (ลงชื
อ)     เจา้ของประวติัและขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
   (    ) 

(ลงชื
อ)     ผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
      (นายบณัฑิต  ธานมาศ) 
                                       เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกฯ 
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เอกสารและหลกัฐานประกอบใบสมัครเข้ารับการคัดเลอืกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที�สูง 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกาํแพงเซา 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลดั อบต.  (นักบริหารงานทั�วไป)  ระดับ 7 

องค์การบริหารส่วนตําบลกาํแพงเซา   อาํเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
............................................... 

1.  ใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือกฯ  พร้อมติดรูปถ่าย    จาํนวน 1  ชุด 
2.  ขอ้มูลส่วนบุคคล       จาํนวน 9  ชุด 
3.  หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาอนุญาตใหส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก จาํนวน 1  ฉบบั 
4.  ใบรับรองแพทย ์       จาํนวน 1  ฉบบั  
5.  สาํเนาวฒิุการศึกษา       จาํนวน 9  ชุด 
6.  สาํเนาบตัรประจาํตวัพนกังานส่วนตาํบล    จาํนวน 9  ชุด 
7.  สาํเนาทะเบียนประวติัพนกังาน      จาํนวน 9  ชุด 
8.  เอกสารแสดงวสิัยทศัน์      จาํนวน 9  ชุด 
9.  เอกสารผลงานที
ประสบความสาํเร็จในอดีต    จาํนวน 9  ชุด 

                      10.  เอกสารอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง      จาํนวน 9  ชุด   
............................................................... 
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หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

ยนิยอมให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการคัดเลอืกเพื�อแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งที�สูงขึ�น 

สําหรับตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

เขียนที
      
 

       วนัที
           เดือน   พ.ศ.     
 
  ขา้พเจา้      ตาํแหน่ง                                            . 
สังกดั                            อาํเภอ                             จงัหวดั                                   
ซึ
 งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของ                                            ยนิยอมให ้                                                         . 
ตาํแหน่ง                                               ระดบั            สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล                                     .  
อาํเภอ   จงัหวดั                                         สมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื
อแต่งตั&งพนกังานส่วนตาํบล
ใหด้าํรงตาํแหน่งที
สูงขึ&น  สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํแหน่ง หวัหนา้สาํนกังานปลดั 
อบต. (นกับริหารงานทั
วไป) ระดบั 7  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
  จึงออกหนงัสือยนิยอมฉบบันี&ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

(ลงชื
อ)      
       (    ) 

ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
  

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 

เอกสารแสดงวสัิยทัศน์และผลงาน 

ประกอบการพจิารณาคัดเลอืกพนักงานส่วนตําบล  ให้ดํารงตําแหน่งที�สูงขึ�น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร 
 

ตาํแหน่ง...................................................... 
           (....................................................) 

 ของ................................................................................................................................................. 
    

ตอนที�  1   วสัิยทศัน์ 

วสิัยทศัน์ของการปฏิบติังาน 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ความมุง่หวงัต่อหน่วยงาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
แนวทางการปฏิบติังาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที�  2   สรุปผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที�เสนอรับการประเมิน 
 

ผลงานชิ�นที�  1 
ชื
อผลงาน........................................................................................................................................................ 
ช่วงเวลาที
ดาํเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบติังาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผลงานชิ�นที�  2 
ชื
อผลงาน........................................................................................................................................................ 
ช่วงเวลาที
ดาํเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบติังาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผลงานชิ�นที�  3 
ชื
อผลงาน........................................................................................................................................................ 
ช่วงเวลาที
ดาํเนินการ  (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................................... 
สรุปผลการปฏิบติังาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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กรณีที�เป็นผลงานร่วมกนัหลายคน 
 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมดาํเนินการ.............คน  สัดส่วนหรือลกัษณะงานของผลงานที
ตนปฏิบติัคิดเป็นร้อยละ............... 
 

รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที
ตนปฏิบติั 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

การนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์/อา้งอิง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที�  3   การรับรองผลงาน 
 

1. คาํรับรองของผูข้อรับการประเมิน 
   ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                                       (ลงชื
อ)...................................................ผูข้อรับการประเมิน 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตาํแหน่ง................................................. 
                                                       วนัที
....................................................... 
 
2. คาํรับรองของผูร่้วมดาํเนินการ กรณีที
เป็นผลงานร่วมกนัหลายคน 
   ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวเป็นผลปฏิบติังานร่วมกนัจริงทุกประการ 
 

 
                                                       (ลงชื
อ)...................................................ผูร่้วมดาํเนินการ 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตาํแหน่ง................................................. 
                                                       วนัที
....................................................... 
 

3. คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชา 
    ไดต้รวจสอบผลงานที
เสนอใหป้ระเมินแลว้  เห็นวา่ถูกตอ้งตรงความเป็นจริงทุกประการ 
    ความเห็นอื
น ๆ (ถา้มี) 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................. 
 
                                                       (ลงชื
อ)...................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
                                                                (..................................................) 
                                                       ตาํแหน่ง................................................. 
                                                       วนัที
....................................................... 

 



ผนวก  ค 
 

วธีิการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลอืก 
--------------------------------- 

 

 การคดัเลือกจะใชว้ธีิการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากขอ้มูลเอกสารของผูส้มคัรโดยพิจารณา
วา่ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์  และผลงานในอดีต  วิสัยทศัน์การ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที
เขา้รับการคดัเลือก  ประวติัการรับราชการ  ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะต่างๆ 
อยา่งไร  โดยให้ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจดัทาํและนาํเสนอวิสัยทศัน์ในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งหน้าที
เขา้รับการคดัเลือก 
และนาํเสนอผลงานในอดีตที
ประสบความสําเร็จ  อนัเกิดจากการบริหารงานของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกมาแลว้  ซึ
 ง
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี&  

1.  สมรรถนะหลกัทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที�  ความประพฤต ิ และคุณลักษณะอื�น ๆ     จํานวน  

100  คะแนน  โดยพจิารณาจาก 

1.1 วสัิยทัศน์และผลงานที�ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  40  คะแนน 
                ความรอบรู้งานในหนา้ที
  พิจารณาจากความรู้งานในหนา้ที
ที
จะแต่งตั&ง รวมทั&งความรู้เกี
ยวกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
           (ก) วสัิยทศัน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที�จะขอรับการคัดเลอืก  จํานวน  20 คะแนน 
                        ผูเ้ขา้รับการคดัเลือก  จะตอ้งจดัทาํเอกสารเพื
อแสดงวสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งที
ขอรับ
การคดัเลือก  โดยควรจะนาํเสนอขอ้มูลดา้นต่างๆ  ดงันี&    

-  ขอ้มูลส่วนบุคคล        
-  แนวคิดในการปฏิบติังานในตาํแหน่งที
ขอรับการคดัเลือก 
-  แนวทางพฒันางานในหนา้ที
 
-  แนวทางพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหากไดรั้บการคดัเลือก 

                    (ข)  ผลงานที�ประสบความสําเร็จในอดีต    จํานวน  20  คะแนน 
                                 ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งจดัทาํเอกสารแสดงผลงานที
ประสบความสําเร็จแลว้ และเกิดผลดี
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที
จะนาํไปเป็นตวัอยา่งแก่ผูอื้
น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื
นได ้ เช่น  
การจดัโครงการใหม่ๆ  ที
ประชาชนไดรั้บประโยชน์จาํนวนมากๆ  หรือ การคิดคน้แนวทางบริหารงานใหม่ๆ  และ
สามารถนาํไปปฏิบติัจนประสบผลสําเร็จไดผ้ลดียิ
ง   โดยให้จดัทาํเป็นเอกสารนาํเสนอคณะกรรมการคดัเลือก  (อาจ
จดัทาํรวมกบัวสิัยทศัน์กไ็ด)้ 

1.2  ความสามารถในการบริหาร   30   คะแนน  พจิารณาจาก 

                    (ก)  ความรู้ในการบริหาร  จํานวน  10  คะแนน 
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   พิจารณาจากหลกัการบริหารสมยัใหม ่ การบริหารเปลี
ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยทุธ์  
เทคนิคการบริหารต่าง ๆ    
 

          (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  10  คะแนน   
พิจารณาจากการตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์  เทคนิคการบริหารต่าง  ๆ  ความเป็นผูน้าํ 

ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหนา้ของผูเ้ขา้รับการคดัเลือก 
              (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   จํานวน  10  คะแนน     

พิจารณาจากการยดืหยุน่และปรับตวั  ทกัษะในการสื
อสาร  การประสานงานกบัส่วนอื
น 
 

                1.3 บุคลกิภาพและภาวะผู้นํา   30   คะแนน  โดยพจิารณาจาก 

(ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที�จําเป็นสําหรับนักบริหารจํานวน 5 คะแนน 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที
เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที
และภารกิจของส่วนราชการ 

เช่น     มุง่ประโยชน์ของส่วนรวม  มีความซื
อสัตย ์ ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กลา้คิด กลา้
ทาํ  กลา้นาํ  กลา้เปลี
ยน  มีความโปร่งใส 

(ข)  ความอตุสาหะ  จํานวน 5  คะแนน   
พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และเอาใจใส่หนา้ที
การงาน กระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน  อุทิศเวลาใหก้บัทางราชการ  มีความขยนัหมั
นเพียร 
           (ค)  มนุษย์สัมพนัธ์   จํานวน  5  คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้
นอยา่งมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื้
น  ยอมรับในความสามารถของผูร่้วมงานทุกระดบั  แกแ้ละลดขอ้ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอุปสรรค
ต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนผูม้าติดต่อรวมทั&งเต็มใจในการให้
ความช่วยเหลือและบริการผูม้าติดต่อ 

(ง)  ความสามารถในการสื�อความหมาย  จํานวน 5 คะแนน   
พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที
เกี
ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  การ

สื
อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื
อนร่วมงาน  ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
            (จ)  ความมั�นคงในอารมณ์  จํานวน 5 คะแนน   

พิจารณาจากความหนกัแน่นของสภาวะอารมณ์ 
            (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  5 คะแนน   

พิจารณาจากความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที  และ 
มีเหตุผลเป็นที
ยอมรับได ้
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ประวตัิการรับราชการ 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลอืก  คะแนนเต็ม  100   คะแนน  โดยพจิารณาจาก 
                    (1)  การไดรั้บเงินเดือน      จาํนวน 20   คะแนน 
                     (2)  วฒิุการศึกษา      จาํนวน 15   คะแนน 
          (3)  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง    จาํนวน 20   คะแนน  
                     (4)  อายุราชการ      จาํนวน 15   คะแนน 
                     (5)  การรักษาวินยั  (ยอ้นหลงั  5  ปี)    จาํนวน 15   คะแนน 
                     (6)  ความดีความชอบ  (ยอ้นหลงั  5  ปี) จาํนวน 15   คะแนน    
 
หมายเหตุ เกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นคุณสมบติัของผูส้มคัรคดัเลือกตามเอกสารทา้ยประกาศ 
 
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   ใหเ้ทียบเคียงกบับญัชีใหมโ่ดยอนุโลม  (ตาม พ.ร.ก.การปรับเงินเดือนของขา้ราชการ (ฉบบัที
 ๔) พ.ศ.255๔) 

 
ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 

43,300 35,220 28,800 20.00 
42,620 34,680 28,430 19.80 
41,930 34,110 27,960 19.60 
41,250 33,560 27,490 19.40 
40,560 33,000 27,030 19.20 
39,880 32,450 26,580 19.00 
39,190 31,880 26,120 18.80 
38,500 31,340 25,660 18.60 
37,830 30,790 25,190 18.40 
37,130 30,220 24,730 18.20 
36,450 29,680 24,270 17.00 
35,760 29,110 23,820 17.80 
35,090 28,560 23,370 17.60 
34,430 28,030 22,920 17.40 
33,770 27,480 22,490 17.20 
33,140 26,980 22,040 17.00 
32,510 26,460 21,620 16.80 
31,900 25,970 21,190 16.60 
31,290 25,470 20,780 16.40 
30,690 24,970 20,360 16.20 
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ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
30,100 24,490 19,970 16.00 
29,510 24,010 19,580 15.80 
28,930 23,550 19,200 15.60 
28,350 23,080 18,810 15.40 
27,800 22,620 18,440 15.20 
27,230 22,170 18,060 15.00 
26,660 21,710 17,690 14.80 
26,100 21,240 17,310 14.60 
25,530 20,790 16,920 14.40 
24,960 20,320 16,570 14.20 
24,400 19,860 16,190 14.00 
23,830 19,410 15,800 13.80 
23,270 18,950 15,430 13.60 
22,700 18,470 15,050 13.40 
22,140 18,010 14,660 13.20 
21,550 17,560 14,300 13.00 
20,990 17,100 13,910 12.80 
20,420 16,640 13,530 12.60 
19,860 16,190 13,160 12.40 

 
2. วฒิุการศึกษา  คะแนนเต็ม  15   คะแนน 
     วฒิุการศึกษาตอ้งเป็นวฒิุการศึกษาที
ตรงกบัคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที�ได้ 

 
                         ปริญญาเอก 
                         ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
                         ประกาศนียบตัรชั&นสูงหรือเทียบเทา่ 
                         ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั&นสูงหรือเทียบเท่า 
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา่ 

 
15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
 

 

    ∗   วฒิุการศึกษาเทียบเทา่  หมายถึง  วฒิุการศึกษาที
เทียบเทา่กบัวฒิุการศึกษาที
 ก.อบต. กาํหนดไว ้
         ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  

-5-/3. ระยะเวลา............... 
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3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง      รวมคะแนน   20  คะแนน 

       1)   ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม  10   คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที�ได้ 
                                 10  ปีขึ&นไป 
                                 9  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  10  ปี 
                                 8  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   9  ปี 
                                 7  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   8  ปี 

6  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   7  ปี 
                                 5  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   6  ปี 
                                 4  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   5  ปี 
                                 3  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   4  ปี 
                                 2  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   3  ปี 

9.20 
8.80 
8.40 
8.00 
7.60 
7.20 
6.80 
6.40 
6.00 

       2)   ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในทางการบริหาร  (พิจารณาเฉพาะตาํแหน่งในทางการบริหารโดยไมต่อ้ง
พิจารณาระดบัตาํแหน่ง  เช่น  ดาํรงตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / 
หวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / หวัหนา้ส่วนต่าง ๆ มานานเทา่ใด  เป็นตน้ )   
คะแนนเตม็  10   คะแนน 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที�ได้ 
                                 15  ปีขึ&นไป 
                                 14  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  15  ปี 
                                 13  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  14  ปี 
                                 12  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  13  ปี 

11  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  12  ปี 
                                 10  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  11  ปี 
                                   9  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน  10  ปี 
                                   8  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   9  ปี 
                                   7  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   8  ปี 
                                   6  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   7  ปี 
                                   5  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   6  ปี 
                                   4  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   5  ปี 
                                   3  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   4  ปี 
                                   2  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   3  ปี 
                                   1  ปีขึ&นไป  แตไ่ม่เกิน   2  ปี 

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  : การนบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งใหน้บัถึงวนัเริ
มตน้ของปีงบประมาณที
ทาํการคดัเลือก 
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4.  อายุราชการ      คะแนนเต็ม  15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที�ได้ 

                                  
                                 34  ปีขึ&นไป 
                                 32  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  34  ปี 
                                 30  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  32  ปี 
                                 28  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  30  ปี 

         26  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  28  ปี 
                                 24  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  26  ปี 
                                 22  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  24  ปี 
                                 20  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  22  ปี 
                                 18  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  20  ปี 
                                 16  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  18  ปี 
                                 14  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  16  ปี 
                                 12  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  14  ปี 
                                 10  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  12  ปี 
                                   8  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน  10  ปี 
                                   6  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน   8  ปี 
                                   4  ปีขึ&นไป  แต่ไมเ่กิน   6  ปี 
 

 
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 

 

หมายเหตุ   :  การนบัอายรุาชการใหน้บัถึงวนัเริ
มตน้ของปีงบประมาณที
ทาํการคดัเลือก 
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5.  การรักษาวนัิยย้อนหลงั  5  ปี       คะแนนเต็ม   15   คะแนน 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ 6 คะแนนที�ได้ 

                  
          ไมเ่คยถูกลงโทษทางวนิยั 
          ถูกทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือถูกวา่กล่าวตกัเตือน  1  ครั& ง 
          ถูกทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือถูกวา่กล่าวตกัเตือน  2  ครั& ง 
          ภาคทณัฑ ์  1   ครั& ง 
          ตดัเงินเดือน  1  ครั& ง 
          ลดขั&นเงินเดือน  1  ครั& ง 
          ถูกลงโทษทางวนิยั  2  ครั& ง(ไมร่วมถูกทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ 
          หรือถูกวา่กล่าวตกัเตือน) 
          ถูกลงโทษทางวนิยัเกินกวา่  2  ครั& ง(ไมร่วมถูกทาํทณัฑบ์นเป็น 
          หนงัสือหรือถูกวา่กล่าวตกัเตือน) 
 

 
15.00 
14.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
 

7.00 
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6.  การพจิารณาความดีความชอบกรณพีเิศษย้อนหลงั  5  ปี    คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
 
                             ไดรั้บการเลื
อนขั&นเงินเดือน            รวม 

   (จาํนวนขั&น/ปี) 
      คะแนนที
ได ้

  2  ขั&น/ครั& ง/ปี 1.5  ขั&น/ครั& ง/ปี   1  ขั&น/ครั& ง/ปี 
5 - - 10 14.00 
4 1 - 9.5 13.50 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

13.00 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

12.50 

3 
2 
1 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

12.00 

2 
1 
- 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

11.50 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

11.00 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

10.50 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

10.00 

- 1 4 5.5 9.50 
- - 5 5 9.00 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลคะแนนการคัดเลือก 
 

องค์ประกอบที�ใช้ในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที�

ได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวดที�  1   สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที�  ความ

ประพฤติและคุณลกัษณะอื�น ๆ   ( 100  คะแนน ) 
1.1 วสิัยทศัน์และผลงานที
ประสบความสาํเร็จในอดีต    ( 40  คะแนน) 
          พิจารณาจากความรู้งานในหนา้ที
ที
จะแต่งตั&ง รวมทั&งความรู้เกี
ยวกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
     (ก)  วสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งที
จะขอรับการคดัเลือก 
                พิจารณาจากการนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล  
แนวคิดในการปฏิบติังานในตาํแหน่งที
ขอรับการคดัเลือก แนวทางพฒันา
งานในหนา้ที
  แนวทางพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหากไดรั้บการ
คดัเลือก (เอกสาร) 
     (ข)  ผลงานที
ประสบความสาํเร็จในอดีต 

พิจารณาจากเอกสารแสดงผลงานที
ประสบความสาํเร็จแลว้เกิด 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที
จะนาํไปเป็นตวัอยา่งแก่ผูอื้
น 
หรือหน่วยงานส่วนราชการอื
นได ้เช่น การจดัโครงการใหม ่ๆ ที
ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์จาํนวนมาก ๆ หรือการคิดคน้แนวทางบริหารงานใหม ่ๆ 
และสามารถนาํไปปฏิบติัจนประสบผลสาํเร็จไดผ้ลดียิ
ง 
1.2 ความสามารถในการบริหาร     ( 30   คะแนน)     
     (ก)  ความรู้ในการบริหาร       

         พิจารณาจากการความรู้ในการบริหาร เช่น หลกัการบริหาร 
สมยัใหม ่ การบริหารการเปลี
ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการ
บริหารต่าง ๆ 
     (ข)  ความสามารถในการบริหารอยา่งมืออาชีพ    
               พิจารณาจากการตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์ เทคนิคการบริหารต่าง 
ๆ  ความเป็นผูน้าํ  ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ปัญหาเฉพาะหนา้ของผูเ้ขา้รับการคดัเลือก 
       (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล   
              พิจารณาจากการยดืหยุน่และปรับตวั  ทกัษะในการสื
อสาร การ
ประสานงานกบัส่วนอื
น 

 
 
 
 

 
20 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
............... 
 
 
 
 
............... 
 
 
 
 
 
 
............... 
 
 
 
............... 
 
 
 
............... 
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องค์ประกอบที�ใช้ในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที�

ได้รับ 

หมาย

เหตุ 

1.3 บุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ  ( 30  คะแนน ) 
      (ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรคที์
จาํเป็นสาํหรับนกับริหาร 
               พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที
เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที
และ
ภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุง่ประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื
อสัตย ์
ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้นาํ 
กลา้เปลี
ยน  มีความโปร่งใส 
       (ข)  ความอุตสาหะ 
              พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน และเอาใจใส่หนา้ที
การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน  อุทิศเวลาใหก้บัทางราชการ มีความ
ขยนัหมั
นเพียร 
     (ค)  มนุษยส์ัมพนัธ์ 

              พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้
นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้
น  ยอมรับในความสามารถ
ของผูร่้วมงานทุกระดบั แกแ้ละลดขอ้ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
งานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ประชาชนผูม้าติดต่อ  รวมทั&งเตม็ใจในการใหค้วามช่วยเหลือและบริการผู ้
มาติดต่อ 
     (ง)  ความสามารถในการสื
อความหมาย 
            พิจารณาจากความสามารถแสดงความคิดเห็นที
เกี
ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน  การสื
อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื
อน
ร่วมงาน ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 

      (จ)  ความมั
นคงในอารมณ์ 
             พิจารณาจากความหนกัแน่นของสภาวะอารมณ์ 
      (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ 
             พิจารณาจากความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และมีเหตุผลเป็นที
ยอมรับได ้
 

 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
 

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

รวม  (1) 100   



-3- 
 

องค์ประกอบที�ใช้ในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที�

ได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวดที�  2   คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลอืก   ( 100  คะแนน ) 
(1) การไดรั้บเงินเดือน 
(2) วฒิุการศึกษา 
(3) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  (20  คะแนน) 
     3.1 ระยะเวลาการํารงตาํแหน่งในระดบัปัจจุบนั 
     3.2 ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในทางการบริหาร 
(4) อายุราชการ 
(5) การรักษาวนิยัยอ้นหลงั  5  ปี 
(6) การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอ้นหลงั  5  ปี 
 

 
20 
15 
 

10 
10 
15 
15 
15 

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

 

รวม  (2) 100   

รวม  (1) + (2) 200   

 
(ลงชื
อ)...................................................ประธานกรรมการ 

 (นายสมศกัดิW   ราโชกาญจน์) 

 
(ลงชื
อ).............................................กรรมการ          (ลงชื
อ)...............................................กรรมการ 
         (..........................................)                              (..............................................) 
ตาํแหน่ง  ทอ้งถิ
นจงัหวดันครศรีธรรมราช    ตาํแหน่ง  พฒันาการจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
(ลงชื
อ).............................................กรรมการ          (ลงชื
อ)...............................................กรรมการ 
        (............................................)           (นายจกัรี  มาลีเลศ) 

ตาํแหน่ง  โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช     ตาํแหน่ง ทอ้งถิ
นอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 

(ลงชื
อ).............................................กรรมการ          (ลงชื
อ)...............................................กรรมการ 
              (นายจรวย  จิตตชื์
น)                                (นายคนึงเดช  แกว้ขวญั) 

ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา     ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา 


