
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บริหารท่ีว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บริหารท่ีว่าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

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

   ด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึน มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อน
ระดับสูงข้ึน มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

   อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๑๐๗   ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา 
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๔๖ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และคําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ  ท่ี  22/๒๕56   ลงวันท่ี  
๒2  มกราคม  ๒๕๕๖    คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อน
ระดับสูงข้ึนมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ช่ือตําแหน่งท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ๘ ) 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)  
ระดับ  ๘ 
  ๒.๑.๑  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  นักบริหารงานอบต. ระดับ ๖ ข้อ ๑ 
                    ๒.๑.๒  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)   
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 
  ๒.๑.๓  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗ หรือ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗)  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
งานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี   สําหรับผู้
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ  
กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  
  ๒.๑.๔  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้ัน  ๑๙,๘๖๐  บาท  (ข้ันตํ่าของระดับ  ๘) 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครหรือส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ได้ ณ  ท่ี
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันท่ี  ๖ - ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖   
ใน วันและเวลาราชการ 
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๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันสมัคร 
      ๔.๑  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑) 
   ๔.๒  แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ (เอกสารหมายเลข ๒) 
   ๔.๓  หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓) 
   ๔.๔  หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ  (เอกสารหมายเลข ๔) 
   ๔.๕  สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล 
   ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   ๔.7 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ ในอดีต ๒ ชิ้น  
จํานวน ๘  ชุด   (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
   ๔.8  ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน  ๔๐๐  บาท 
 

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   ๕.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก ฯ โดยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ตามข้อ ๔ และจะดําเนินการประเมินความเหมาะสม สําหรับ
ตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
   ๕.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน ว่ามีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานในอดีต และวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่ง โดยผู้ท่ีเข้ารับการ
คัดเลือกต้องนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันทําการคัดเลือกด้วย 

  ๖. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
   ๖.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
จํานวน  ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 

   (ก)  วิสัยทัศน์ และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน ๔๐ คะแนน โดย พิจารณาจาก
ความรอบรู้ในหน้าท่ีของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง รวมท้ังความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง แบ่งเป็น 
      (1)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
   วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

 �ข้อมูลส่วนบุคคล 
 �แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
 � แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
 �แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการคัดเลือก 

   (๒)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  ๒๐  คะแนน 
           ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีตและเกิดผลดี 

และประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน หรือ หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การ
จัดโครงการใหม่ ๆ ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารใหม่ และสามารถ
นําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จได้ดียิ่งข้ึน โดยจัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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   (ข)  ความสามารถในการบริหารงาน  จํานวน  ๓๐  คะแนน   

 (๑)  ความรู้ในการบริหารงาน  จํานวน ๑๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก บริหารสมัยใหม่ การ 
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ  

 (2)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จํานวน  ๑๐  คะแนน โดยพิจารณาจากการ 
ตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ปัญหาต่างๆ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

 (๓)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน  ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก การ 
ยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับส่วนอ่ืน 
   (ค) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา  จํานวน  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   (๑)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหาร  จํานวน  ๕  คะแนน 
   (๒) ความอุตสาหะ  จํานวน  ๕ คะแนน โดยพิจารณาจากความมีมานะ อดทน เอาใจใส่หน้าท่ีการ
งาน กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยั่นหม่ันเพียร 
   (๓)  มนุษย์สัมพันธ์  จํานวน  ๕  คะแนน  โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
แก้ไขปัญหาแต่ละข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรต่องานราชการ และความสามารถในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมท้ังเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
   (๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย จํานวน  ๕   คะแนน  โดยพิจารณาจากความสามารถท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
   (๕)  ความม่ันคงในอารมณ์ จํานวน ๕ คะแนน โดยพิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
   (๖)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  ๕ คะแนน  โดยพิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลท่ียอมรับได้ 

       ๖.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก จํานวน ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   ๑) การได้รับเงินเดือน    จํานวน   ๒๐  คะแนน 
   ๒) วุฒิการศึกษา     จํานวน   ๑๕  คะแนน 
   ๓) ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง   จํานวน   ๒๐  คะแนน 
   ๔) อายุราชการ     จํานวน   15  คะแนน  
   ๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)   จํานวน   15  คะแนน 
   ๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)   จํานวน   15  คะแนน 

  ๖.๓  การรวมคะแนนผลการดําเนินคัดเลือก   
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ รวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือก แล้วจัดลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนน
สูงสุดไปหาผู้ท่ีได้รับคะแนนตํ่าสุด  และพิจารณาจากผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีดีกว่าได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้อยู่ในลําดับถัดไป  
และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลําดับผู้ท่ีมีคะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 
  (๑)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ก่อน 
  (๒)  ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก  จะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งต้ังดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
   
 



 



 

  

 



 

  



 

  

 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน 
มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานอบต. ๘ ) 

 
๑.  ชื่อ   ........................................................สกุล....................................................... 

๒. เพศ  � ชาย  � หญิง 

๓. วัน เดือน ปี เกิด....................................อายุ....................ปี  วันเกษียณอายุราชการ........................... 

๔. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.............................................ระดับ..................เงินเดือน......................บาท 
 งาน...............................................กอง /ฝ่าย.............................................................................. 
 สังกัด........................................................อําเภอ.....................................จังหวัด....................... 
 โทรศัพท์............................................โทรสาร......................................................... 

๕. ประวัติการดํารงตําแหน่ง  (ให้เริ่มต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในส่วนงานผู้บริหารครั้งแรกและ
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง   หรือเปลี่ยนสายงาน  หรือโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนหรือโอนกลับ 
มาเท่านั้น) 
ระดับ ช่ือ 

ตําแหน่ง/สายงาน 
สังกัด วัน เดือนปี ท่ีได้รับการ

แต่งตั้ง 
รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง (ปี /เดือน/วัน) 

   
 

  

๖. สถานท่ีติดต่อ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี.........................ซอย / ตรอก.................................ถนน...................................... 
 แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด................................... 
 รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................โทรสาร................................. 

๗. สถานภาพครอบครัว 
 �โสด  �สมรส  �อ่ืนๆ  
 ชื่อคู่สมรส....................................สกุล......................................อาชีพ......................................... 
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตรธิดา 
 �ไม่มีบุตร/ธิดา �มีบุตร/ธิดา  จํานวน.............คน (ชาย..............คน    หญิง.................คน) 
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-๒- 
 

๘. ประวัติสุขภาพ (พร้อมท้ังใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไม่เกรน อ่ืนๆ 
เป็น       
ไม่เป็น       
 
๙. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปวท. หรือเทียบเท่า     
ปวส.หรือเทียบเท่า     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ      
  
๑๐. ประวัติการรับราชการ 
 วันเข้าบรรจุเข้ารับราชการ  .......................................ตําแหน่ง................................ ระดับ..................... 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม......................ปี.........................เดือน 
 
๑๑. การฝึกอบรม หรือดูงาน (หลักสูตรท่ีสําคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    

 
 
 
 
 



-๓- 
 
๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ .................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................   

๑๔. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ ........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
    
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้รับแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และข้าพเจ้าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ทุกประการ  ท้ังนี้หากตรวจสอบ
ได้ว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความไม่ถูกต้องตามความจิรง หรือไม่มีคุณสมบัติทีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

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

วัน/เดือน/ปี................................................. 
 
 
 
 การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
  (     ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
    เลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
พนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสงูขึ้นมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานอบต. ๘) 

---------------------------------------- 
ชื่อ – สกุล........................................................ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง...................................................ระดับ............... 
งาน.................................................................กอง / ฝ่าย..................................................... 
สังกัด.............................................................. อําเภอ.........................................จังหวัด.............................. 
วัน / เดือน /ปีเกิด...........................................อายุ.........................ปี 

ข้อมูลเบ้ืองต้น คะแนน 
๑. เงินเดือนปัจจุบัน 
   

....................................บาท  

๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุดโดยระบุช่ือวุฒิ
การศึกษาท่ีไดร้ับ) 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
  ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบันใน
สายงานระดับปัจจุบัน 

 
วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่  ............................. 
ถึงวันรับสมัครรวม...........ปี................เดือน.........วัน 

 

  ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปัจจุบัน(นับตั้งแต่วันเริ่มตําแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร) 

 
วันท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่  ............................. 
ถึงวันท่ี..................รวม......ปี................เดือน.........วัน 

 

๔. อายุราชการ 
  (ปี / เดือน /วัน) 

ตั้งแต่..............................ถึงวันท่ี........................... 
รวม.................ปี...............เดือน...........วัน 

 

๕. ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี 
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ย้อนหลัง ๕ ปี ) 

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

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

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

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

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

 

 รวมคะแนน  
 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
           (ลงช่ือ)   ......................................................เจ้าของประวัต ิ

(...........................................................) 
 
 

หมายเหตุ ๑.ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์ฯ และใส่คะแนนในช่องท่ีกําหนด 
   ๒.ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลน้ีส่งพร้อมสําเนาบัตรประวัตพินักงานส่วนตําบล ซ่ึงตนเองได้ตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องแล้ว 
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หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
พนักงานส่วนตําบลเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
   
 

                           เขียนท่ี..................................................... 
วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ.......................... 

 
เรียน    ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
          ผู้บริหาร ท่ีว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 
 
  ข้าพเจ้า.......................................ตําแหน่ง..............................................สังกัด....................................... 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของ.................................................... 
ตําแหน่ง.....................................................ยินยอมให้.....................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแต่งต้ังต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง  ในตําแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต. ๘ ) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อําเภอเมือง   จังหวัดยะลา   
 
  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      (ลงชื่อ)        ................................................ 
        (........................................................) 
      ตําแหน่ง............................................................... 
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๓ 



 
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

พนักงานส่วนตําบลเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   

 
เขียนท่ี................................................................ 

 
      วันท่ี...................เดือน.......................พ.ศ..................... 

 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
        ผู้บริหาร ท่ีว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 
   

   ตามท่ี..........................................ตําแหน่ง.......................................................ประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึน มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่างใน
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ    อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

   ข้าพเจ้า.................................................ตําแหน่ง............................................................. ซ่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ.............................................................ขอรับรองว่า   ......................................................ผู้ยื่น
ใบสมัครเข้ารับการ  คัดเลือกดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และได้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งข้างต้นมาเป็นระยะเวลา......................ปี (แนบเอกสารประกอบถ้ามี) 
 

   จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      (ลงชื่อ)      ................................................... 
        (........................................................) 
      ตําแหน่ง............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 
๔ 


