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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
---------------------------------ด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์บริหารส่วนตําบลหินแก้ว อําเภอหินแก้ว จังหวัดชุมพร จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง) จํานวน ๑ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพร
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าส่วนการคลัง)
๒. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก.)
๓. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) และเอกสารต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯกําหนด ณ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวัน จันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วย
หลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตําบล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
๔.๒ สํ า เนาบั ต รประวั ติ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บลของผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก พร้ อ มรั บ รองสํ า เนาทุ ก หน้ า
จํานวน ๑ ชุด
๔.๓ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข ๒)
๔.๔ หนังสือรับรองของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข ๓)
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
/๔.๖ ข้อเสนอเกี่ยวกับ...

-๒๔.๖ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ความยาวไม่เกิน ๕
หน้า กระดาษ A ๔ และผลงานที่ประสบความสําเร็จ เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี จํานวน ๒ ผลงาน นับตั้งแต่
ดํารงตําแหน่งบริหาร (เอกสารหมายเลข ๔)
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหน่ง
๖.๑ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว ในวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๔
๖.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะดํ าเนินการสอบคัดเลือก ในวั นที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ
จังหวัดชุมพร
๗. การประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว จะดําเนินการประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๘.๑ ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน ๒ ผลงาน ให้คณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๙ ชุด
พร้อมใบสมัคร
๘.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่าง ๆที่
ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ และจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์รายละเอียดตาม (ผนวก ข.)
๘.๓ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
๙. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกฯจะดําเนินการคัดเลือกจากลําดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนน
ต่ําสุด และพิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันจะจัดลําดับผู้ที่
คะแนนเท่ากัน ดังนี้
๙.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
๙.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับ
ปัจจุบันก่อน
/๙.๓ ถ้าได้รับให้ดํารงตําแหน่ง...

-๓๙.๓ ถ้าได้รับให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า
๙.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
๙.๕ ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
๙.๖ ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
๙.๗ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุตัวมากกว่า
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งตามลําดับที่ใน
ประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
๑๐.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
มากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพิ่มอีก ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่เหลืออยู่ใ นลําดับที่ถั ดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดํารงตําแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจ
ดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประมวล จันทร์เย็น)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว

ภาคผนวก ก
ชื่อตําแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง ๗
ตําแหน่งประเภท
บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานหลัก
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และคุณภาพ
ของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ชํานาญการในระดับเดียวกัน ซึ่งจําเป็นต้อง
ปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเป็น
ที่ยอมรับในวงการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ
คลังที่ต้องใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ
งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรอง
สิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มี่ค่าและหลักฐาน
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วย
การคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงานประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ
รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การ
จ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาร่างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือ
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๗)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ ข้อ ๑ และ
(๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖
หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี ๖) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
(๒) เงินเดือนไม่ตํากว่าขั้นต่ําของระดับ ๗ (๑๕,๔๑๐ บาท)
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานการคลัง ๖ จะต้องมีความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญงานในหน้าที่ด้วย

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลเอกสาร โดยพิจารณาว่า ผู้มี
สิท ธิเข้ารั บการคัดเลื อกแต่ ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แ ละผลงานในอดีตวิสัยทั ศน์ การ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ
อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิที่เข้ารับการคัดเลือกและนําเสนอผลวนในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงาน
ของผู้ข้ารับการคัดเลือกแล้ว จํานวน ๒ ผลงาน
๑.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปนี้
๑.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ
จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๔๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจ่ ะขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่
จอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้
◊ข้อมูลส่วนบุคคล
◊แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
◊แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
◊แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๒๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแล้วและเกิด
ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น
การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือการคิดต้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และ
สามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจ
จัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรูใ้ นการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตัดสินใจ การ
คิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ความเป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการยืดหยุ่นและ
ปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น

๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารจํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ จํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(ค) มนุษย์สัมพันธ์ จํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้และลดข้อขัดแย้ง
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ ร่ ว มงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมั่นคงในอารมณ์ จํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้
๑.๒ คุณสมบัตขิ องผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่
1) การได้รับเงินเดือน
๒๐ คะแนน
2) วุฒิการศึกษา
๑๕ คะแนน
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ๒๐ คะแนน
4) อายุราชการ
๑๕ คะแนน
5) การรักษาวินัย (ย้อมหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน
6) ความดีความชอบ (ย้อมหลัง ๕ ปี)
๑๕ คะแนน
๑.๓ วิธีการคัดเลือก
กําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์หรืออาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับ
สมัครคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่
ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยต้องยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และให้ผู้รับการ
คัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

เอกสารหมายเลข ๒
แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
การสมัครคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง สายผูบ้ ริหาร ประจําปี ๒๕๕๔
สมัครคัดเลือกในตําแหน่ง ....................นักบริหารงานการคลัง............................................ ระดับ ๗
ชื่อผู้สมัคร..................................................อายุ...........ปี.............เดือน ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.......................................
ระดับ......................... องค์การบริหารส่วนตําบล...........................อําเภอ....................จังหวัด............................คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน ที่ได้................................ คะแนน
ประวัติการรับราชการ
สรุปรายละเอียด
คะแนน
เงินเดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) (๒๐ คะแนน)
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง) (๑๕ คะแนน)
๓. ระยะเวลา
๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับ
ปัจจุบัน (๑๐ คะแนน)
๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบนั
(๑๐ คะแนน)
๔. อายุราชการ (นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ) (๑๕ คะแนน)
๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี (๑๕ คะแนน)

................................บาท
วุฒิการศึกษา....................................................

ตั้งแต่..............................ถึงวันที่.........................
รวม.........ปี...............เดือน.............วัน
ตั้งแต่..............................ถึงวันที่............
รวม.........ปี...............เดือน.............วัน
ตั้งแต่..............................ถึงวันที่............
รวม.........ปี...............เดือน.............วัน
๕.๑ ภาคทัณฑ์.......................ครัง้
๕.๒ ตัดเงินเดือน....................ครัง้
๕.๓ ลดขั้นเงินเดือน...............ครั้ง
๖. การพิจารณาความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี (๑๕ ๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ..................บาท
คะแนน)
ได้รับการพิจารณา...................ขัน้
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ..................บาท
ได้รับการพิจารณา...................ขัน้
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ..................บาท
ได้รับการพิจารณา...................ขัน้
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ..................บาท
ได้รับการพิจารณา...................ขัน้
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ..................บาท
ได้รับการพิจารณา...................ขัน้

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ

เจ้าของประวัติ (ผูส้ มัคร)
(............................................)

หมายเหตุ
๑. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และใส่คะแนนในช่องที่กําหนด
๒. ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกข้อมูลที่ส่งพร้อมใบสมัคร และสําเนาบัตรประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งตนเองได้
ตรวจสอบและรับรอง

เอกสารหมายเลข ๓

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจในการบรรจุและแต่งตั้ง
อนุญาตให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสมัครเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ที่............................

ที่ทําการ................................................................
..............................................................................

ข้าพเจ้า...........................................................ตําแหน่ง........................................................................
อําเภอ.......................... จังหวัด................... เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง อนุญาตให้..........................................
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ....................................................................................... ระดับ.......................
อัตราเงินเดือน.....................บาท สังกัด..................................................................... อําเภอ................ จังหวัด
............... สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล.......................... เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ในตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ............เดือน..................... พ.ศ................

(..........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................

เอกสารหมายเลข ๔

แบบนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึน้
ของ
.......................................................
ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วน............................................
(นักบริหารงานการคลัง ๖)

ขอเลื่อนดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๗)
องค์การบริหารส่วนตําบล...........................
อําเภอ..................... จังหวัดชุมพร

เอกสารหมายเลข ๔

สารบัญ
เรื่อง
๑.

๒.

คํานํา
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๑
ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ ๒
แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
ตอนที่ ๓
แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
ตอนที่ ๔
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก
๔.๑ วิสัยทัศน์
๔.๒ พันธกิจ
๔.๓ แผนกลยุทธ์
๔.๔ การนําเสนอวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๕
ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
- ผลงานชิ้นที่ ๑
- ผลงานชิ้นที่ ๒
องค์ประกอบของผลงานที่เสนอ
๑. ชื่อผลงาน
๒. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ
๓. เป้าหมายของผลงาน
๔. ผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
๕. การนําผลงานไปใช้ประโยชน์
ภาคผนวก
๒.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก
๒.๒ แบบสรุปประวัติการรับราชการ
๒.๓ เอกสารแสดงคุณวุฒิ
๒.๔ เอกสารแสดงประสบการณ์ในการฝึกอบรม
๒.๕ เอกสารแสดงการเลื่อนขึ้นเงินเดือน
๒.๖ เอกสารแสดงการเลื่อนระดับ
๒.๗ เอกสารแสดงการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๘ สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล

หน้า

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗
ตอนที่ ๑
ข้อมูลส่วนบุคคล
๑) ชื่อ-สกุล ผู้รับการประเมิน………………………………………..
๒) วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................................................
๓) ประวัตกิ ารศึกษา
(๑) ระดับประถมศึกษา...........................................
(๒) ระดับมัธยมศึกษา
(ก) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.........................................
(ข) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.....................................
(๓) ระดับอุดมศึกษา
(ก) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี............................................
(ข)วุฒิการศึกษาปริญญาโท...............................................
(๔) ประวัติการรับราชการ
๔.๑).........................................................................................................................
๔.๒).........................................................................................................................
(๕) การฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอืน่

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จดั
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

ตอนที่ ๒
แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งทีข่ อรับการคัดเลือก
............................................................................................................................................................
ตอนที่ ๓
แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
............................................................................................................................................................
ตอนที่ ๔
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก
๔.๑ วิสัยทัศน์
๔.๒ พันธกิจ
๔.๓ แผนกลยุทธ์
๔.๔ การนําเสนอวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๕
ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
ให้ผู้รบั การประเมินเป็นผู้กรอกรายละเอียดของผลงานย้อนหลัง ๓ ปี จํานวนไม่เกิน ๒ ผลงาน
ผลงานที่ ๑

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

ผู้รับรองผลงาน
(.............................................)
ตําแหน่ง..............................................................

ผลงานที่ ๒

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

ผู้รับรองผลงาน
(.............................................)
ตําแหน่ง..............................................................

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพร
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
---------------------------------อาศัยอํานาจตามมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด ชุ ม พร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2547 เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2547 จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบกํ า หนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภายใต้บทกําหนดในหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด บรรดาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพรกําหนดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือขัด หรือแย้งกับบทกําหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกําหนดในประกาศนี้แทน
ข้อ 2 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ดําเนินการได้ 3
กรณี ดังนี้
2.1 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ
2.2 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
2.3 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้ อ 3 การคั ดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่ง ตั้ งให้ดํารงตํ าแหน่ งในระดั บสู งขึ้นในระดับ ควบ
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ ตามข้อ 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังนี้
3.1 พนั ก งานส่ ว นตํ า บลผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
/3.2 ให้ดําเนินการ...

-23.2 ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเทินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ของพนักงานส่วนตําบลผู้นั้น
3.3 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 3.2 โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตําแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ข้อ 4 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ตามข้อ 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมกรพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
4.1 พนั ก งานส่ ว นตํ า บลผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
4.2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมกรประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย
(ก) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 ระดับ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตําบล ที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอประเมิน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจํานวนไม่น้อย
กว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(ค) เลขานุการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
/4.3 ให้ดําเนินการ

-34.3 ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลและประเมินผลงานที่ผ่านมาของนักงานส่วนตําบลผู้นั้น
4.4 ให้คณะกรรมการประเมนผลงานตามข้อ 4.2 กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานตามข้อ 4.3 โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมินด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตําแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
4.5 เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตําบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ํากว่าที่ ก.พ.กําหนดไว้เป็นมาตรฐานสําหรับข้าราชการ
พลเรือน
4.6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต. จังหวัด)
ข้อ 5 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตาม
ข้อ 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
5.1 พนั ก งานส่ ว นตํ า บลผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานส่วน
ตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
5.2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3 ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตําบลผู้นั้น
5.4 ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม 5.2 กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามข้อ 5.3 โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
/(ก) ข้อมูล....

-4(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติและประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อน
ตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
5.5 เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตําบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ํากว่า ก.พ. กําหนดไว้เป็นมาตรฐานสําหรับ
ข้าราชการพลเรือน
5.6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูง
ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ 6 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่ง
บริหารผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 2.3 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก ใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ดําเนินการแทนให้ก่อนหากไม่สามารถดําเนินการได้ให้ร้องขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
แทนก็ได้
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังนี้
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย
- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) 2 คน เป็นประธาน
- ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน กรรมการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง เลขานุการ
/6.2 หลักเกณฑ์...

-56.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน หรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังต่อไปนี้
6.2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลือ กควรจะพิ จ ารณาว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะคนมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก
ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและ
นําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอัน
เกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
6.2.1.1 สมรรถนะหลัก ทางการาบริ ห าร การปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ความประพฤติ แ ละ
คุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 40 คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองโดยพิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก จํานวน
20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารั บการ
คัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากาได้รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 20 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ มาแล้ ว และเกิ ด ผลดี แ ละเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ
สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้
เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับปะโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือ
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบ
ผลสํ า เร็ จ ได้ ผ ลดี ยิ่ ง โดยให้ จั ด ทํ า เป็ น เอกสารนํ า เสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
/(2) ความสามารถ...

-6(2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจาก
การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะ
หน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคล จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจากการ
ยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
(3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา 30 คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจาก
การทีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากาความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ หน้าทีการ
งาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีวามขยันหมั่นเพียร
(ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้ง
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตั ดสิ น ใจแก้ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ
6.2.1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
(1) การได้รับเงินเดือน 20 คะแนน
(2) วุฒิการศึกษา 15 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 20 คะแนน
/(4) อายุราชการ...

7(4) อายุราชการ 15 คะแนน
(5) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 15 คะแนน
(6) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี) 15 คะแนน
6.2.2 วิธีการคัดเลือก
กําหนดวิ ธีการที่ใ ช้ใ นการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสั มภาษณ์ หรือาจใช้วิธีการอื่น
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ใ น
ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยต้องยื่นเอกสารตาม
จํานวนชุดที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่
เข้ารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
6.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือก
6.2.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลที่มีตําแหน่งว่างแจ้ง
ชื่อตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตําแหน่งเป็นต้น (ตามแบบแนบท้าย) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่
อบต. แต่งตั้งวิเคราะห์งานในตําแหน่งที่ว่างหรือจะว่าง กําหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง หรือเป็นการกําหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่
จะสามารถทํางานนั้นได้ประสบความสําเร็จ ซึ่งได้แก่สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความ
ประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม
สร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จะเป็นต้องดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสําเร็จ
6.2.3.2 คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างให้สอบคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคุณลักษณะต่าง ๆ
นั้น ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้บริหาร เช่น
พิจารณาจากประวัติการทํางาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดูงานผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น
/(2) กําหนด...
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โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผงงานที่สบสบความสําเร็จที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตําแหน่งที่เปิดคัดเลือกทั้งนี้ ให้ระบุจํานวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง
เอกสารวิสัยทัศน์และผลงานแลกําหนดเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์)
(3) ให้ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ ดําเนินการคัดเลือก
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันดําเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(4) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้กําหนดวันคัดเลือกให้พรอมกันทั่วประเทศปีละ
ไม่เกิน 4 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคา
2) ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน
3) ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน
4) ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม
(5) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสําเร็จ
ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกได้
ศึกษาพิจารณาก่อน
(6) ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงาน
ส่วนตําบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในเหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขึ้นดํารงตําแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตําแหน่งที่
จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตําแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางานการควบคุมบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กับตําแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติ
/การศึกษา...
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หรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้นั้นซึ่งควรเป็นข้อมูล
ที่เก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน
6.2.4 ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแล้วจัดลําดับจากผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด และให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ใน
ลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พจิ ารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผูใ้ ดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในขั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
6.2.5 เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยให้
ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วยเพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกตามลําดับต่อไป
6.2.6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งตามลําดับ
ที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
6.2.7 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผล
การคัดเลือกนั้นให้ดํารงตําแหน่งได้ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
/ข้อ 7...

-10ข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
7.1 ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า
7 วันทําการ โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.) ทราบด้วย
7.2 เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตํ า บล (ก.อบต.จั งหวั ด) ภายใน 5 วั นทําการนับ แต่วั น ประกาศผลการคั ดเลื อก โดยให้ส่ ง เอกสาร
ดังต่อไปนี้
(ก) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1
ชุด
(ข) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1
ชุด
7.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงในประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ นอกจากที่
กําหนดไว้เดิมให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) อานนท์ มนัสวานิช
(นายอานนท์ มนัสวานิช)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพร

