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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  

------------ ---------------- 
  จะด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์และวิธีประเมินบุคคลและผลงาน  ดังต่อไปนี้  
 
1.  เกณฑ์การคัดเลือก  
  เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาว่า  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  
ประสบการณ์  และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ
ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จ   อันเกิดจากการบริหารงาน
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน  ดังนี้ 
  1.1  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ  
100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   1)  วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต   จ านวน  40  คะแนน  
   ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งรวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
    ก.  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จ านวน 20 คะแนนจะต้องท า
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะน าข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   –  ข้อมูลส่วนตัว 
   –  แนวคิดในการปฏิบัติงาน   
   –  แนวทางพัฒนางานในหน้าที ่
   –  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  หากได้รับการคัดเลือก 
   ข.  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  20  คะแนน  
   ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว  และ
เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้  เช่น  การ
จัดโครงการใหม่ ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ  หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และสามารถ
น าไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับ
วิสัยทัศน์ก็ได้) 
   2)  ความสามารถในการบริหาร  จ านวน  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ก.  ความรู้ในการบริหาร  จ านวน 10 คะแนน  เช่น  หลักการบริหารงานสมัยใหม่  การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
   ข.  ความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  จ านวน  10  คะแนน  พิจารณาจากการ
ตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหน้า
ของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
   ค.  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน  พิจารณาจากการยืดหยุ่น
และปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอ่ืน 
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   3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  จ านวน  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ก.  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร  จ านวน  5   คะแนน  
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  มี
ความซ่ือสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  มีความโปร่งใส 
   ข.  ความอุตสาหะ  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่
หน้าที่การงาน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
   ค.  มนุษย์สัมพันธ์  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  แก้ไข
และลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ  และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
   ง.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  กาสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
   จ.  ความม่ันคงในอารมณ์  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ์ 
   ฉ.  ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
  1.2  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนน  100  คะแนน   ได้แก่ 
   1)  การได้รับเงินเดือน     20  คะแนน  
   2)  วุฒิการศึกษา      15  คะแนน  
   3)  ระยะเวลาการครองต าแหน่ง    20  คะแนน  
   4)  อายุราชการ      15  คะแนน  
   5)  การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง 5  ปี)    15  คะแนน 
   6)  ความดีความชอบ  (ย้อนหลัง  5  ปี)   15  คะแนน  
   

เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  จะต้องได้คะแนน
สัมภาษณ์และการประเมินคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
  คณะกรรมการคัดเลือกจะรวมคะแนนประเมินคุณสมบัติ  และคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดล าดับจากผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  หากคะแนนของแต่ ละคนปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่ได้
คะแนนเท่ากัน  ดังนี้   
  (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาคะแนนสัมภาษณ์ก่อน  
  (ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง  
       ระดบัปจัจุบนัก่อน   
  (ค)  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน  ให้พิจารณาจาก 
        เงินเดือนมากกว่า 
  (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาอายุราชการ  
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  (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า  
  (ฉ)  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน  ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน  
  (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่ากัน  
3.  การเลื่อนระดับผู้ได้รับการคัดเลือก    
  3.1  คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดท าประกาศผลการคัดเลือก  โดยจัดท าบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  
และจัดเรียงล าดับผลคะแนนตามข้อ 2 และรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เพื่อ
เสนอ แก่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  พิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งผู้
ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป 
  3.2  ในกรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่าง  และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่ม อีก  
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับถัดไปตามประกาศ ผลการ
คัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 60 วัน  หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลย พินิจของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก อบต. จังหวัด) 
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