
 
 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูบริหารท่ีวางขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูบริหารท่ีวาง ขององคการบรหิารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

............................................................... 
   ดวยคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึน มาแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารที่วางขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
เลื่อนระดับสูงข้ึน  มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง  จํานวน  ๑  ตําแหนง 

   อาศัยอํานาจตามความใน  ขอ ๑๐๗  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ 
(และที่แกไขเพิ่มเติม)  ประกอบคําสั่ง อบต.บันนังสาเรง  ที่  37 / ๒๕๕6   ลงวันที่  ๒2  มกราคม  ๒๕๕๖  และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  ครั้งที่   1 / 2556  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2556   
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารที่วาง ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 

๑.  ชื่อตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  ๘ ) 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
       ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)  
ระดับ  ๘ 
   ๒.๑.๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักบริหารงานอบต. ระดับ ๖ ขอ ๑ 
  ๒.๑.๒ ) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)  
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.               
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  หรือ 
   ๒.๑.๓ ) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗ 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป
สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ  
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  
   ๒.๑.๔)  ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน  ๑๙,๘๖๐  บาท  (ข้ันตํ่าของระดับ  ๘) 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
    ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครหรือสงใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ได ณ ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ต้ังแตวันที่  6 -  ๒8  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖                          
ในวันและเวลาราชการ 

/ ๔. เอกสาร… 
 



๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีตองยื่นในวันสมัคร 
      ๔.๑  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑) 
   ๔.๒  แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ (เอกสารหมายเลข ๒) 
   ๔.๓  หนังสือยินยอมใหสมัครเขารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓) 
   ๔.๔  หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ  (เอกสารหมายเลข ๔) 
   ๔.๕  สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล 
   ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
   ๔.๗  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ ในอดีต ๒ ช้ิน  
จํานวน ๘  ชุด  (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
   ๔.๘  คาธรรมเนียมการสมัคร  จํานวน  ๔๐๐  บาท 
  ๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
   ๕.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก  โดยการประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่
ผูสมัครย่ืนแสดงตอคณะกรรมการคัดเลือก ฯ  ตามขอ ๔  และจะดําเนินการประเมินความเหมาะสม สําหรับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) 
   ๕.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะพิจารณาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแตละคน  วามีความรู 
ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ  ผลงานในอดีต  และวิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนง  โดยผูที่เขารับการ
คัดเลือกตองนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานในวันทําการคัดเลือกดวย 
  ๖. หลักเกณฑการใหคะแนน 
  ๖.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ               
จํานวน๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
  (๑) วิสัยทัศน และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน ๔๐ คะแนน  
โดย พิจารณาจากความรอบรูในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงต้ัง  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  แบงเปน 

      (๑.๑)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตางๆ ดังน้ี 

๑) ขอมูลสวนบุคคล 
๒) แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
๓) แนวทางพัฒนางานในหนาที ่
๔) แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก 

  (๑.๒ ) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
 

           ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีตและเกิดผลดีและ
ประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอื่น  หรือ  หนวยงานสวนราชการอื่นได  เชน                
การจัดโครงการใหม ๆ  ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ หรือการคิดคนแนวทางการบริหารใหม และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดดีย่ิงข้ึน  โดยจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 

 
/ (2) ความสามารถ... 

 



(๒)  ความสามารถในการบริหารงาน  จํานวน  ๓๐  คะแนน   
 (๒.๑) ความรูในการบริหารงาน  จํานวน ๑๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก บริหารสมัยใหม                   

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตางๆ  
 (๒.๒) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน โดยพิจารณาจากการ

ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ  ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและ
ปญหาตางๆ ของผูเขารับการคัดเลือก 

 (๒.๓) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน  ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก การยืดหยุน
และการปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับสวนอื่น 
 (๓) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  จํานวน  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   (๓.๑) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหาร  จํานวน  ๕  คะแนน 
   (๓.๒) ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕  คะแนน  โดยพิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  เอาใจใสหนาที่
การงาน  กระตือรือรน  ในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
   (๓.๓) มนุษยสัมพันธ  จํานวน  ๕  คะแนน  โดยพิจารณาจาก  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ 
แกไขปญหาแตละขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรตองานราชการ และความสามารถในการสรางสัมพันธอันดีกับ
ประชาชนผูมาติดตอ รวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
   (๓.๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จํานวน  ๕  คะแนน  โดยพิจารณาจากความสามารถที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน  ความสามารถในการ
ใชภาษาอยางเหมาะสม 
   (๓.๕) ความมั่นคงในอารมณ  จํานวน   ๕  คะแนน   โดยพิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 
   (๓.๖) ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  ๕  คะแนน  โดยพิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที และมีเหตุผลที่ยอมรับได 

     ๖.๒ คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก จํานวน ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  (๑) การไดรับเงินเดือน    จํานวน   ๒๐  คะแนน 
  (๒) วุฒิการศึกษา     จํานวน   ๑๕  คะแนน 
  (๓) ระยะเวลาดํารงตําแหนง   จํานวน   ๒๐  คะแนน 
  (๔) อายุราชการ     จํานวน   15  คะแนน  
  (๕) การรักษาวินัย (ยอนหลัง ๕ ป)   จํานวน   15  คะแนน 
  (๖) ความดีความชอบ (ยอนหลัง ๕ ป)   จํานวน   15  คะแนน 

 ๖.๓  การรวมคะแนนผลการดําเนินคัดเลือก   
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  รวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือก  แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนน
สูงสุดไปหาผูที่ไดรับคะแนนตํ่าสุด  และพิจารณาจากผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาไดรับการแตงต้ังกอนผูอยูในลําดับถัดไป  
และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน  จะจัดลําดับผูที่มีคะแนนเทากัน  ดังน้ี 
  (๑) ถาคะแนนรวมเทากัน  จะพิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณกอน 
  (๒) ถาคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีก  จะพิจารณาจากผูไดรับการแตงต้ังดํารงตําแหนงใน
ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
  (๓) ถาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับ  พรอมกันอีกใหพิจารณาจาก
เงินเดือนวาผูใดมีเงินเดือนมากกวา 

/ (๔) ถาเงินเดือน.. 
 



  (๔) ถาเงินเดือนเทากันอีก  จะพิจารณาอายุราชการวาผูใดมีอายุราชการมากกวา 
  (๕) ถาอายุราชการเทากันอีก  จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
  (๖) ถาไดรับเครื่องราช ฯ  ช้ันเดียวกันอีก  จะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
  (๗) ถาไดรับเครื่องราช ฯ  ช้ันเดียวกนัและพรอมกันจะพิจารณาวาผูใดมีอายุมากกวากัน 
 ๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก/ และการคัดเลือก 
 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ภายหลังที่ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติจากเอกสารที่ผูสมัครย่ืนแสดงตามขอ  ๔   และจะปดประกาศใหทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 ๗.๒ กําหนดวันคัดเลือก  ณ หองประชุมยะลายาลอ  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดยะลา  
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เปนตนไป 
 ๘. กรณีขอสงสัยใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือก 
 

        ผูสนใจ  ตองการขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอสอบถามรายละเอียด ไดที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๓๓7-2๒65   ในวันและเวลาราชการ 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

(นายเสนีย บุญญภัทโร) 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 
 


