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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

*****************************    

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า จ านวน 1 ต าแหน่ง  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔ (๔), ๑๐๒, ๑๐๓ (4), ๑๐๗ และข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก       
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า รายละเอียดดังนี้ .- 

    ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๗       
เลขที่ต าแหน่ง ๐๐ ๐๑๐๑ ๐๐๒  จ านวน  ๑  อัตรา  

     ๒. รายละเอียดต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 
    หน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบของต าแหน่ ง  ลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ  คุ ณสมบั ติ ของผู้ สมั คร                   

และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 

     ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่ วนต าบล) ระดับ ๗ ในวันสมัคร                        
(วันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8) รายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๗  
    ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งที่
ก าหนดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งตามคุณสมบัติ
ดังนี้ 
    (1) เป็นพนักงานส่วนต าบล 
                   (2) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัด อบต. ๖ หรือรองปลัด อบต. ๖ (นักบริหารงาน อบต. ๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ๖) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต . 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ฯลฯ 
 (3) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ (ไม่ต่ ากว่า ๑๖,๑๙๐ บาท) 
 

/๔. การรับสมัคร.... 
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 4. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
              ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ที่               

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ตั้งแต่ วันที่  9 – 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ                 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐ - 2461 - 3559 ต่อ 14 ในวันเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ         
ในต าแหน่งที่สมัคร  

  5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครและรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้  

          5.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข ๑) 
          5.๒ รูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  

จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
     5.3 ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด ( เอกสารหมายเลข 2 ท้าย

ประกาศ) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาค าสั่ งบรรจุเข้ารับราชการ ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าเนาค าสั่ง
เลื่อนระดับ เป็นต้น  จ านวน 1 ชุด 

    5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล)  จ านวน 1 ฉบับ  
    5.5 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล  จ านวน ๑ ชดุ 

          5.6 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน 1 ชุด 

          5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน 1 ชุด  
           5.8 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนเอง

สังกัดอยู่ อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓)   
      5.9 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การ

บริหาร (กรณีที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะในการด ารงต าแหน่งบริหาร) 
จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 

      5.10 แบบแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน 5 หน้า และ
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 3 ผลงาน         
จ านวน 9 ชุด (ส่งในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ) 

          5.๑๑ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด    
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก      
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ประกาศฯ ดังกล่าว  

 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
           ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล      

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จ านวน ๔๐๐ บาท     
(สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยช าระในวันสมัคร และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 

/๗. หลักเกณฑ์.... 



- ๓ - 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
          คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ์ วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  
(วิสัยทัศน์ไม่เกิน ๕ หน้า และผลงานที่ประสบความส าเร็จ จ านวน ๓ ผลงาน รวมเล่มแล้วไม่เกิน ๓๐ หน้า) ประวัติ
การรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ และประเมินผลจากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวิธีการ
และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศ 

  8. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอ่ืนๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกรวมกัน   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
       คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการ
สัมภาษณ์แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ ได้คะแนนต่ าสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน             
ให้จัดล าดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังนี้  

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
    (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน 

(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับพร้อมกัน จะพิจารณาจากเงินเดือนว่า  
ผู้ใดมากกว่ากัน 

(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน จะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 

    (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาว่าผู้ใดมีอายุมากกว่า 

 9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
        คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจ าตัวผู้มีสิทธิ์        
เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘       

     10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
            คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ ที่ ๑2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 08.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดสมุทรปราการ    

  ๑1. การแต่งกาย 
                           ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกน าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  
     

 

   /12. การประกาศ.... 
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  ๑2. การประกาศผลการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก  ใน วันจันทร์ที่  ๑๔          
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ   

  13. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
         13.1 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง    
โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่ยู่ในล าดับถัดไป 
        13.2 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมากว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิม
อีก องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปของต าแหน่งตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

อานนท์  กิติคุณไพโรจน์ 

( นายอานนท์  กิติคุณไพโรจน์ ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

***************** 
 
ชื่อต าแหน่ง         นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๗ 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป การบริหารงานองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่พิจารณา     
ท าความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ และด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การอนุญาต การอนุมัติ  
การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อ่ืน
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า รักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  จัด
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา จัดให้มี      
โรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการ
พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธี อ่ืน จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า            
เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล  
จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการ
สาธารณสุข และหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความ
สะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก  
และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล         
การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน และพนักงานส่วนต าบลประจ าปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคล 

  เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนต าบล
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสาร
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจฎีกา
เบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่    
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการ 
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จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี เป็นกรรมการตรวจ
รับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน      
เป็นกรรมการอ านวยการศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจ าปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น
หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา          
ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม 
ในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้
ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
        

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัด อบต. 7  
                     - มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน อบต.6 ข้อ 1  และ 

       (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัด อบต. 6 หรือรองปลัด อบต. 6     
(นักบริหารงาน อบต.6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

       (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต . 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)  
หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ระดับ 7 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย 

           ๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
           ๓. มีความสามารถในการบริหารงาน และจัดระบบงาน 
           ๔. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           ๕. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
           ๖. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           ๗. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           ๙. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
           ๑๐. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
 ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 



ผนวก ข 
 

วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
******************* 

   การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินและการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารของผู้สมัคร  
โดยจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต  
วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้ารับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

           หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
               ๑. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ 
จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

                       (๑) วิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน ๔๐ คะแนน 
                             ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 
                      (ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จ านวน ๒๐ คะแนน 
                                              ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน     
ในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้   

 ข้อมูลส่วนบุคคล        

 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

                               (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน ๒๐ คะแนน 
                                        ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว 
และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน
ได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ                   
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก   
(อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

                      (๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก  
                               (ก) ความรู้ในการบริหาร จ านวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่       
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ 
                         (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก
การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
                      (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการ
ยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 
 
 
 

/(๓) บุคลิกภาพ.... 
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                    (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                 (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร จ านวน ๕ คะแนน 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
มีความซือ่สัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด   กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 

                  (ข) ความอุตสาหะ จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะอดทนและเอาใจใส่  
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

           (ค) มนุษย์สัมพันธ์ จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ                   
แก้และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี                
กับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

            (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

           (จ) ความม่ันคงในอารมณ์ จ านวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของ
สภาวะอารมณ ์

            (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ได้แก่ 
                            ๑) การได้รับเงินเดือน     จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                           ๒) วุฒิการศึกษา     จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                ๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  ๒๐  คะแนน 
                           ๔) อายุราชการ     จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                           ๕) การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง  ๕  ป)ี    จ านวน  ๑๕  คะแนน 
                           ๖) ความดีความชอบ  (ย้อนหลัง  ๕  ปี)  จ านวน  ๑๕  คะแนน    
 
        หมายเหตุ :   เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกตาม เอกสารท้าย ผนวก ข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
************** 

 
 

เลขประจ าตัว .......................... 
เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ     
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ในต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗)  จึงขอแจ้ง
รายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ชื่อ - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน......................................................................................................... ระดับ.........................  
   สังกัด............................................. อ าเภอ................................. จังหวัด........................................................ 

๓. อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘..........................บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๙.............................บาท 

๔. เกิดวันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. .................. รวมอายุ..................ปี .............เดือน ..........วัน 

๕. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่......... เดือน............................. พ.ศ. ............ รวม.......ป ี........เดือน ........วัน 

๖. ประวัติการด ารงต าแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 
๓ ครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไปสังกัดส่วน
ราชการอ่ืน หรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

 

ระดับ ชื่อต าแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

(ปี/เดือน/วัน) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

/๗. สถานที่ติดต่อ.... 

ติดภาพถา่ย 
ขนาด 1 นิว้ 
จ านวน 1 รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 
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๗. สถานที่ติดต่อ 

              ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
    บ้านเลขท่ี................................. ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................    
    แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ................................ จังหวัด............................................    
    รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ มือถือ............................................. 

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

๙. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖   เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 
เป็น       
ไม่เป็น       

๑๐. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ป/ด ที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค 
หรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า 

     

 

ปริญญาตรี 
 

     

 

ปริญญาโท 
 

     

 

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ 
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

     

      

 

/๑๑. ดูงาน.... 
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๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    

 ๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลส าเร็จ 

    

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
  ด้านภาษา 
        ............................................................................................................................. . 
        ............................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร์ 
      ............................................................................................................................. .... 
      .................................................................................................................................  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................  

 ๑๔. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
  ๑. ........................................................................................................................... ............ 
  ๒. …………………………............................................……………………………………………………. 
  ๓. …………………............................................……………………………………………………………. 

 ๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวของกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ 
        (๑) ............................................................................................................................. ........ 
        (๒) .....................................................................................................................................  
 
 
 

/๑๗. วิสัยทัศน์.... 



- ๔ - 

 ๑๗. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ จ านวน..............ชุด 
      (จัดท าเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) 

        (๑)............................................................................................................................ .... 
        (๒)........................................................................................... ..................................... 
        (๓)............................................................................................................................ .... 

๑๘. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (กรณีมีหลายวุฒิให้ใช้วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาก่อน)    
ที่ได้รับ ได้แก่................................................ จากสถานศึกษา......................................................... เมื่อวันที่............. 
เดือน.................................. พ.ศ. ......................... 

 ๒๐. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่
มากที่สุด) ที่ได้รับ ได้แก่......................................................จากสถานศึกษา....................................... เมื่อวันที่............
เดือน.................................. พ.ศ. ........................ 

๒๑. เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ๒ ขั้น .............ครั้ง  ๑.๕ ขั้น .............ครั้ง นับจากเริ่ม      
รับราชการ - ปัจจุบัน        

๒๒. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่างๆ ที่ได้รับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/รางวัล/
อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย) 

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

      (๓)........................................................................... ................................................... 
(กรณีที่มีมากกว่า ๓ ชิ้น ให้เลือกมาเพียง ๓ ชิ้น) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี         
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล           
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า ในต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
ระดับ ๗) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทุกประการ  ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ     
หรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้า     
ไมม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
                               (.........................................................) 
                 ต าแหน่ง.................................................................. 

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



- ๕ - 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
(   )  หลักฐานครบถ้วน 
(   )  ไม่ครบถ้วน มีปัญหา คือ ....................................... 
       .............................................................................. 
 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
      (..............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
วันที่............... เดือน............................. พ.ศ. .............. 

(   )  ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ............ 
บาท ไว้แล้ว  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่................. เลขที่............... 
วันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ............... 
 
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัคร 
      (..........................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 (   ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 (   ) ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก................................................................ 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ 
                                 (......................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................... 
                              วันที.่.......... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 
                                   (ลงชื่อ)..................................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ 
                                 (......................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................... 
                              วันที.่.......... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 

                                   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ 
                                 (......................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................... 
                              วันที.่.......... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 

ข้อมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
*************** 

 
ต าแหน่ง (คัดเลือก)   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗) 
ชื่อ............................................................... ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................... ระดับ.................... 
สังกัด ................................................... อ าเภอ.................................................... จังหวัด................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................... อายุ........................ปี 

ข้อมูลเบื้องต้น : 
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด 
๑. เงินเดือน (ปัจจุบัน)   อัตราเงินเดือนขั้น.....................................................บาท 
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุดที่
ได้ รั บคุณวุฒิที่ ตรงตามคุณสมบัติ  เฉพาะ
ต าแหน่ง)  

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

๓. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
    ๓.๑ ในระดับปัจจุบัน 
 
    ๓.๒ ในสายงานปัจจุบัน 

 
วันที่ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่.......................... ถึงวันที่............................. 
รวม..............ปี..................เดือน...........วัน 
วันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่............................ ถึงวันที่............................ 
รวม..............ปี..................เดือน...........วัน 

๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ)  

วันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่............................ ถึงวันที่............................ 
รวม.............ป.ี..................เดือน...........วัน 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี  
    (ระบุการลงโทษทางวินัย) 

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

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

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ย้อนหลัง ๕ ปี)   

๑. เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ได้รับการพิจารณา..........ขัน้ 
๒. เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ได้รับการพิจารณา..........ขัน้ 
๓. เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ได้รับการพิจารณา..........ขัน้ 
๔. เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ได้รับการพิจารณา..........ขัน้ 
๕. เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้รับการพิจารณา...........ขั้น 

หมายเหตุ :   ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลหรือบัตร ก.พ. ๗   
                 ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง 

   
              (ลงชื่อ)..........................................................เจ้าของประวัติ  และขอรับรองว่าถูกต้อง              

    (........................................................) 
 
                (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
              (........................................................) 
               ต าแหน่ง ..................................................... 
                             วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ............... 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
 

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

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

    ข้าพเจ้า.......................................... ............................. ต าแหน่ง...................................................
อ าเภอ................................. จังหวัด....................................... อนุญาตให้........................................................................
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง............................................................................  ระดับ..................... ......      
สังกัด ส านัก/กอง ....................................... องค์การบริหารส่วนต าบล.............................. ..................             
อ าเภอ.............................................  จังหวัด.............................................   สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารงาน         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า ในต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘   

 
 

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

   ต าแหน่ง.........................................................  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 

ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๗ 
 

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

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

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
        ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 

  ตามท่ี.............................................................ต าแหน่ง................................................... .... 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๗  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช นั้น 

    ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง...................................... ....................
อ าเภอ................................จังหวัด............................. ........................ขอรบัรองว่า........................................................
เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง............................................................................ระดับ.................. .......สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล.................................... ..........................อ าเภอ...................................................................................
จังหวัด.............................................................ผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคั ดเลือกดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    
มีความประพฤติดี  และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งข้างต้นมาเป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.............วัน 

  จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

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

    ต าแหน่ง......................................................... 
 
 

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
 

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
 

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

 

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

ตอนที่ ๑  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
..................................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 

ความมุ่งหวังต่อหน่วยงาน 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
..................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
..................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 



- ๒ - 
 

ตอนที่ ๒  สรุปผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เสนอรับการประเมิน 

ผลงานชิ้นที่ ๑ 
ชื่อผลงาน.............................................................................................................. ......................................................... 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (ระบุเดือน/พ.ศ.)..........................................................................................................................  
สรุปผลการปฏิบัติงาน................................................................................................................................................ ..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลงานชิ้นที่ ๒ 
ชื่อผลงาน.......................................................................................................................................................................  
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................ .................................. 
สรุปผลการปฏิบัติงาน.......................................................................................................... ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลงานชิ้นที่ ๓ 
ชื่อผลงาน.......................................................................................................................................................................  
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (ระบุเดือน/พ.ศ.)........................................................................................ .................................. 
สรุปผลการปฏิบัติงาน.......................................................................................................... ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
 



- ๓ - 
 

กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
จ านวนผู้ร่วมด าเนินการ.................คน  สัดสว่นหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ....................... 
 
 
รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................................................ ........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง 
............................................................................................................................. .......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
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ตอนที่ ๓  การรับรองผลงาน 

๑. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                                                

                                                               (ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                          (..............................................) 
                                                                  ต าแหน่ง ............................................... 
                                                                      วันที่................................................ 
 
 
๒. ค ารับรองของผู้ร่วมด าเนินการ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นผลปฏิบัติงานร่วมกันจริงทุกประการ 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้ร่วมด าเนินการ                                                                                                               
                                                                         (..............................................) 
                                                                  ต าแหน่ง ............................................... 
                                                                      วันที่................................................ 
 
 
๓. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
    ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)  
    ........................................................................................................................................... ........ 
    ...................................................................................................................... ............................ 
    ............................................................................................................................. ..................... 
 
                                                                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้บังคับบัญชา 
                                                                         (..............................................) 
                                                                  ต าแหน่ง ............................................... 
                                                                      วันที่................................................ 
 
 

 
 
 

 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 
ในต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗) 

********************* 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน ........................................................................................................................................... ............. 
ต าแหน่ง .................................................................................... ระดับ................... ......... เงินเดือน.........................บาท 
สังกัด ...................................................................................................................... ......................................................... 

ตอนที่ ๑  การประเมิน 
    ๑.๑ การประเมิน 
          ๑) ให้ประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
   ๒) หากประสงค์จะประเมินเรื่องใดเพ่ิมขึ้น ให้ระบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอ่ืนๆ 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑ ผลงาน 

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ
กับเปูาหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2 คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพ
อ่ืนๆ) 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลา
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น) 

1.4 ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
(พิจารณาจากการฟุุมเฟือยในการใช้ทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือ
โครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
ของผลงาน) 

1.6 องค์ประกอบอ่ืนๆ 
1) ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้ 
2) คุณภาพของงาน 
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 รวมคะแนน 100  
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ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1 การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถในการคาดการณ์ ก าหนดเปูาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

2.2 ความเป็นผู้น า (การเป็นตัวอย่างที่ดี มีศิลปะในการจูงใจ 
กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานให้ตั้งใจ
และเต็มใจร่วมกันท างานให้ส าเร็จ)   

2.3 การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (ความสามารถในการ
แนะน า สอนงาน กระตุ้น และด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากข้ึน) 

2.4 ความรับผิดชอบ (ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิดจาก
การท างาน) 

2.5 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรู้ในงานเข้าใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน 

2.6 ความอุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจที่จะท างานให้
ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์และปัญหา) 

2.7 การรักษาวินัย (การปฏิบัติตัวตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพ 
กฎ ระเบียบต่างๆ 

2.8 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (ปฏิบัติตน
อยู่ ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของราชการหรือ
หน่วยงาน) 

2.9 คุณลักษณะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     1) คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

15 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

 

 คะแนนรวมด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 100  
 คะแนนรวม 1 + 2 200  
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   ๑.๒ สรุปผลการประเมิน 
 

 คะแนน             ผลการประเมินดีเด่น            ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้         ผลการประเมินต้องปรับปรุง 
                         (90 – 100 %)                         (60 – 80 %)                         (ต่ ากว่า 60 %) 
 
 ............                 ( .......... %)                            ( ........... %)                              ( ........... %) 
 
 
ตอนที่ 2  ความเห็นของผู้ประเมินขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และอ่ืนๆ 
   2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึกอบรม และการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัดจุดเด่นและสิ่งที่
ควรพัฒนาของผู้รับการประเมิน) 
 

ความเห็น : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                            ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

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

วันที่ ................................................. 
 
 
   2.2 ความเห็นที่เกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า  
ในต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7) 
 

ความเห็น : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล..................... 
วันที่ .............................................................. 

 



 


