
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  

ส าหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
********************************** 

         ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ   อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  จะด าเนินการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส าหรับสายงานบริหารที่ว่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ ๕๔ – ๑๕๓ แห่งประกาศ  ก .อบต.  
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  สายงานนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

๑.1.1 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗ ( นักบริหารงานทั่วไป ๗ )  
              จ านวน 1 อัตรา 

๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร   
๒.๑ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗ ( นักบริหารงานทั่วไป ๗ ) 

๒.๑.๑  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต. 
ก าหนด 

๒.๑.๒  ผู้สมัครคัดเลือกต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งที่ ก.อบต.   ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

๓. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร   
๓.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกตามเอกสารหมายเลข ๒   

ท้ายประกาศ เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯก าหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่  วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึง
วันที่ 3 กันยายน 2558  ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0-4321-0952   

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๔.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
จ านวน  ๒ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖   เดือน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  ตามเอกสาร
หมายเลข ๒ ท้ายประกาศนี ้

๔.๒ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด 
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๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 
ส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๔.๔  ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนด  อย่างละ ๑ ชุด  

๔.๕  หนังสือรับรองการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร จาก 
ส านักงาน ก.อบต. (กรณี ใช้วุฒิปริญญาโท) 

๔.๖  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพ่ือ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ 

๔.๗  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 
๔.๘  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A ๔ และแบบแสดงผลงาน 

ด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  (ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต)  ตามเอกสารหมายเลข ๕  ท้ายประกาศ 
จ านวน  ๘  ชุด 

ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.อบต. มติ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลา
หมอ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ ) วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ
คัดเลือก  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก .อบต.จังหวัดขอนแก่น  ทราบ ใน
วันที่  4  กันยายน 2558   กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับ
ราชการ (คุณสมบัติ )ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยท าหนังสือ
ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วง
คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่ส านักงานปลัด  อบต.  องค์การ
บริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ   ภายใน วันที่ ...4.... เดือน .. .กันยายน... พ.ศ.๒๕๕๘ ในเวลาราชการ หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อ หรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) 
แต่ประการใด  

ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือก
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
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๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก การจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงาน
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ จ านวน 
100 คะแนน โดยพิจารณาจาก  

 1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จ านวน 20 คะแนน แยกเป็น 
  1.1) การจัดท าเอกสารวิสัยทัศน์    จ านวน  10  คะแนน  
  1.2) การแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก  จ านวน  10  คะแนน  
 2) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต   จ านวน  10  คะแนน แยกเป็น  
  2.1) การจัดท าเอกสารผลงาน    จ านวน  5  คะแนน  
  2.2) การน าเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการคัดเลือก  จ านวน  5  คะแนน  
 3) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรืออาจใช้วิธีอ่ืนเพิ่มเติมในเรื่อง

เกี่ยวกับ 
  3.1) ความรอบรู้งานในหน้าที่    จ านวน  20  คะแนน  
  3.2) ความรอบรู้ในการบริหาร    จ านวน  10  คะแนน  
  3.3) การบริหารอย่างมืออาชีพ    จ านวน  10  คะแนน  
  3.4) การบริหารงานบุคคล    จ านวน  10  คะแนน  
  3.5) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์    จ านวน  10  คะแนน  
  3.6) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณสมบัติอ่ืนๆจ านวน  10  คะแนน  
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
 1) เงินเดือน       จ านวน  20  คะแนน  
 2) วุฒิการศึกษา       จ านวน  15  คะแนน  
 3) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน จ านวน  20  คะแนน  
 4) อายุราชการ       จ านวน  15  คะแนน  
 5) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) 5 ปี     จ านวน  15  คะแนน  
 6) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี     จ านวน  15  คะแนน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2-5 ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ลว. 3 

สิงหาคม 2558 
 ๘.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันเสาร์ที่ 12 
กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
 ๙.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๙.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนด แล้วรวมคะแนนสมรรถนะหลัก 
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ทางการบริหาร(สัมภาษณ์)  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ซึ่งต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   
แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด โดยผู้ที่มีอยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่
อยู่ในล าดับถัดไปและหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากันตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

๙.๒ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ   โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  ทราบ 

๑๐. การแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก .อบต.จังหวัดขอนแก่น  แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปลาหมอ จะด าเนินการ
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกตามล าดับ และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป   

11. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มีอ านาจ
วินิจฉัยและค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ    ณ   วันที่  3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายจรัส  ผิวขม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
บัญชีรายชื่อต าแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  ส าหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

........................................................ 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

หัวหน้าส านักปลัด  อบต. ระดับ ๗ 
( นักบริหารงานทั่วไป  ๗ ) 

-  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 
และ 
     (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการ
และแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือหัวหน้าฝ่าย (นัก
บริหารงานทั่วไป 7) หรือที่  ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ   
     (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
อบต.6 หรือหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 6  (นักบริหารงาน
ทั่วไป 6  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)  หรือท่ี ก.อบต.
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญา
โทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การ
บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืน
ที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัต)ิ 
1) เงินเดือน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  (ตาม พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  ฉบับที่ ๓  
    พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
35,220 28,880 ๒๐.๐๐ 
34,680 28,430 ๑๙.๘๐ 
34,110 27,960 ๑๙.๖๐ 
33,560 27,490 ๑๙.๔๐ 
33,000 27,030 ๑๙.๒๐ 
32,450 26,580 ๑๙.๐๐ 
31,880 26,120 ๑๘.๘๐ 
31,340 25,660 ๑๘.๖๐ 
30,790 25,190 ๑๘.๔๐ 
30,220 24,730 ๑๘.๒๐ 
29,680 24,270 ๑๘.๐๐ 
29,110 23,820 ๑๗.๘๐ 
28,560 23,370 ๑๗.๖๐ 
28,030 22,920 ๑๗.๔๐ 
27,480 22,490 ๑๗.๒๐ 
26,980 22,040 ๑๗.๐๐ 
26,460 21,620 ๑๖.๘๐ 
25,970 21,190 ๑๖.๖๐ 
25,470 20,780 ๑๖.๔๐ 
24,970 20,360 ๑๖.๒๐ 
24,490 19,970 ๑๖.๐๐ 
24,010 19,580 ๑๕.๘๐ 
23,550 19,200 ๑๕.๖๐ 
23,080 18,810 ๑๕.๔๐ 
22,620 18,440 ๑๕.๒๐ 
22,170 18,060 ๑๕.๐๐ 
21,710 17,690 ๑๔.๘๐ 
21,240 17,310 ๑๔.๖๐ 
20,790 16,920 ๑๔.๔๐ 
20,320 16,570 ๑๔.๒๐ 
19,860 16,190 ๑๔.๐๐ 
19,410 15,800 ๑๓.๘๐ 
18,950 15,430 ๑๓.๖๐ 
18,470 15,050 ๑๓.๔๐ 
18,010 14,660 ๑๓.๒๐ 
17,560 14,300 ๑๓.๐๐ 
17,100 13,910 ๑๒.๘๐ 
16,640 13,530 ๑๒.๖๐ 
16,190 13,160 ๑๒.๔๐ 
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๒.  วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
 

ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
ปริญญาเอก 15.00 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  13.00 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า 12.00 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 10.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 9.00 

 

 วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง  เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๓.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  รวมคะแนน  ๒๐  คะแนน 
      ๑)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  ๑0  คะแนน 
 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๑๐ ปีขึ้นไป 9.20 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี 8.80 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี 8.40 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี 8.00 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี 7.60 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี 7.20 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี 6.80 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี 6.40 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี 6.00 

๒)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานบริหาร  (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในทางการบริหาร  โดยไม่
ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้า
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / หัวหน้าส่วนต่าง ๆ มาเท่าใดเป็นต้น)  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
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ระดับ  ๘ ระดับ  ๗ ระดับ  ๖ คะแนนที่ได้ 
๑๕ ปี  ขึ้นไป 9.50 
๑๔ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๕  ปี 9.25 
๑๓ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๔  ปี 9.00 
๑๒ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๓  ปี 8.75 
๑๑ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๒  ปี 8.50 
๑๐ ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๑  ปี 8.25 
๙  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี 8.00 
๘  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๙  ปี 7.75 
๗  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๘  ปี 7.50 
๖  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๗  ปี 7.25 
๕  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๖  ปี 7.00 
๔  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๕  ปี 6.75 
๓  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๔  ปี 6.50 
๒  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๓  ปี 6.25 
๑  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    ๒  ปี 6.00 

 หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
 
๔.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 

ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 
๓4 ปี  ขึ้นไป 14.75 
32  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓4  ปี 14.50 
๓0  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓2  ปี 14.25 
๒8 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓0  ปี 14.00 
26 ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒8  ปี 13.75 
๒4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒6  ปี 13.50 
๒2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒4  ปี 13.25 
๒0  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒2  ปี 13.00 
๑8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒0  ปี 12.75 
๑6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑8  ปี 12.50 
๑4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑6 ปี 12.25 
๑2  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑4 ปี 12.00 
๑0  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑2 ปี 11.75 
8  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑0 ปี 11.50 
6  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   8 ปี 11.25 
4  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   6 ปี 11.00 

หมายเหตุ  :  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก 
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๕.  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง  ๕  ปี)  คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
ระดับ ๘ ระดับ ๗ ระดับ ๖ คะแนนที่ได้ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 15.00 

ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  1  ครั้ง 14.00 

ถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  2  ครั้ง 13.00 

ภาคทัณฑ์  1  ครั้ง 12.00 

ตัดเงินเดือน  1  ครั้ง 11.00 

ลดขั้นเงินเดือน  1  ครั้ง 10.00 

ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 9.00 

ถูกลงโทษทางวินัยเกิน  2  ครั้ง (ไม่รวมถูกท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน) 7.00 

 
๖.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 
คะแนนที่ได้ 

๒ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี (จ านวนขั้น/ปี) 

๕ - - ๑๐ 14.00 
๔ ๑ - ๙.๕ 13.50 
๔ - ๑ ๙ 

13.00 
๓ ๒ - ๙ 
๓ ๑ ๑ ๘.๕ 

12.50 
๒ ๓ - ๘.๕ 
๓ - ๒ ๘ 

12.00 ๒ ๒ ๑ ๘ 
๑ ๔ - ๘ 
๒ ๑ ๒ ๗.๕ 

11.50 ๑ ๓ ๑ ๗.๕ 
- ๕ - ๗.๕ 
๒ - ๓ ๗ 

11.00 ๑ ๒ ๒ ๗ 
- ๔ ๑ ๗ 
๑ ๑ ๓ ๖.๕ 

10.50 
- ๓ ๒ ๖.๕ 
๑ - ๔ ๖ 

10.00 
- ๒ ๓ ๖ 
- ๑ ๔ ๕.๕ 9.50 
- - ๕ ๕ 9.00 



 


