
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึน้สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลหนองพลับ 

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

 ด้วยเทศบาลตําบลหนองพลบั  จะดําเนินการคัดเลอืกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นสาํหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่องหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๑๑ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๙๔ และข้อ ๙๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓๙ (๒) จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้  สําหรับตําแหน่งผู้บรหิารของเทศบาล 
                     ๑.  ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลอืก 

        1.1  ปลัดเทศบาล   ระดับ  8   (นักบริหารงานเทศบาล   8) 

                     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรคัดเลือก    
                          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

         ๓. การสมัครคดัเลือกและสถานที่รับสมัครคดัเลือก 
               ใหผู้้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดด้วยตนเอง   ณ   สํานักปลัดเทศบาล   งานการเจ้าหน้าที่    สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต้ังแต่วันที่  ๒5  ตุลาคม  ๒๕๕5  ถึงวันที่ ๑4  พฤศจิกายน  ๒๕๕5  ในวันและเวลาราชการ 
 

                   ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯให้ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผูส้มคัรได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมอืช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปน้ี 
 
 
 

/๔.๑ ใบสมัคร... 
 
 



 
-๒- 

 
 
 
       ๔.๑ ใบสมคัร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

     ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา  ขนาด  ๑  น้ิว  ถ่ายคร้ังเดียวไม่เกิน  ๑  ปี  
จํานวน  3  รปู    
                       ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน ๑  ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ 
(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
                             ๔.๔ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า  
จํานวน  ๑  ชุด 
      ๔.๕ หนังสอืรับรองเงินเดือนพนักงานเทศบาลของผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก   

    ๔.๖ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)  แนบท้ายประกาศน้ี 
     ๔.๗ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุดที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่คัดเลือกและหนังสือ 

รับรองคุณวุฒิปริญญาโทจาก ก.ท. (ถ้ามี) 
     ๔.๘  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล   (ตามเอกสารหมายเลข ๓) 
    ๔.๙ ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์  ความยาวไม่เกิน ๔ หน้า  กระดาษเอ ๔ ขนาด 16 ตัวอักษร

(รายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการและรูปแบบ  ตามเอกสารหมายเลข ๔)   
                         ๔.๑๐ แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารฯ   จาํนวน ๒ เรื่อง ความยาวเรื่องละ
ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษเอ ๔  ขนาด 16 ตัวอักษร จํานวน  ๘   เล่ม  (ตามเอกสารหมายเลข ๕)  
                          ให้จัดทําเอกสารตามข้อ ๔.๙ และ ๔.๑๐  เป็นรูปเล่มรวมกัน ทั้งน้ี  ให้จัดส่งเอกสารได้ถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร  
                         สําหรับการรับสมัครคัดเลอืกในครั้งน้ี ให้ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารบัการ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไมค่รบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก  และไม่มสีิทธิเข้ารับการคดัเลือกหรือได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ   
 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
       ผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ  ๔๐๐  บาท 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                           คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิเข้า
รับการคดัเลือก   กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการคดัเลือกและระเบียบเก่ียวกับการคัดเลอืก ในวันพฤหัสบดีที ่15 
พฤศจิกายน  2555  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
 
 

/๗.หลักเกณฑ์... 
 



 
-๓- 

 
 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินจากการจัดทํา

วิสัยทัศน์   เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังน้ี 
      ๗.๑  การสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
              (๑) วิสัยทัศน์     (๒๐ คะแนน) 
              (๒) ความรอบรู้งานในหน้าที่    (๒๐ คะแนน)   

               (๓) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  (๑๐ คะแนน) 
              (๔) ความรอบรู้ในการบริหาร    (๑๐ คะแนน)   
              (๕) การบริหารอย่างมืออาชีพ    (๑๐ คะแนน) 

                                   (๖) การบริหารงานบุคคล    (๑๐ คะแนน) 
                                   (๗) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   (๑๐ คะแนน) 
                                   (๘) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  (๑๐ คะแนน) 

       ๗.๒  คะแนนคุณสมบัติ  (๑๐๐  คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
              (๑) เงินเดือน      (๒๐ คะแนน) 

                 (๒) วุฒิการศึกษา     (๒๐ คะแนน) 
              (๓) อายุราชการ     (๒๐ คะแนน) 
              (๔) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน   (๒๐ คะแนน) 
              (๕) ความดีความชอบย้อนหลัง  ๕  ปี   (๑๐ คะแนน) 

                                   (๖) การรักษาวินัยย้อนหลัง  ๕  ปี  (๑๐ คะแนน) 
   

    โดยให้ผูส้มคัรเข้ารับการคดัเลือก เป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเอง ในแบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ  ทั้งน้ี คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้าย   เอกสารหมายเลข ๒  

๘.  เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกตามท่ีกําหนดแล้วรวมคะแนนการสัมภาษณ์ ตามข้อ 

๗.๑ และคะแนนคุณสมบัติ ตามข้อ ๗.๒ ซึ่งต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกโดยจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสดุไปหาผูท้ี่ได้คะแนนตํ่าสุดและหากคะแนนรวมของแตล่ะบุคคลเท่ากันให้
จัดลําดับคะแนนรวมเท่ากันดังน้ี     
                           ๘.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 

     ๘.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและระดับ
ปัจจุบันก่อน 

  ๘.๓ ถ้าได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน 
มากกว่า 
               ๘.๔  ถ้าเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากอายุราชการ 
 
 

/๘.5 ถ้าอายุราชการ... 



 
-๔- 

 
 
 
                           ๘.๕  ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 

      ๘.๖  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ขั้นเดียวกัน  ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน 
      ๘.๗ ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในขั้นเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผู้มีอายุมากกว่า 

 

     ในกรณีที่มกีารแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว  บัญชีที่ขึ้นสํารองไว้สามารถใช้
ต่อไปภายใน ๖๐ วัน  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  บัญชีสํารองเป็นอันยกเลิก  และผู้ผา่นการ
คัดเลือกได้  จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี.- 

  (๑) ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
  (๒) ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลอืกได้ 
  (๓) ผู้น้ันออกจากราชการไป  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง 
  (๔) หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่

คัดเลือกน้ัน 
  (๕) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.ท.จ) มมีติในเร่ือง

ดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน  
 

                      ๙.  การบรรจุแต่งต้ังผู้คัดเลือกได้ 
        เทศบาลตําบลหนองพลับ  จะดําเนินการแต่งต้ังผู้คัดเลือกได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.ท.จ.) พิจารณาแต่งต้ังผู้คัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ว่าง  จาก
บัญชีผลการคัดเลือกตามลําดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  และต้องเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังภายในระยะเวลาที่เทศบาลกําหนด 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

 

 

 (ลงช่ือ)  พะนอ  จันทวงศ ์
                                                                           (นายพะนอ  จันทวงศ์) 
                                                                  ผูท้รงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
                                             ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง    
                                                  ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 



 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   เทศบาลตําบลหนองพลับ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก ฯ  ลงวันที่  11  ตุลาคม  ๒๕๕5 
 

ตําแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 

1. ปลัดเทศบาล (1) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่าน้ีทางรัฐศาสตร์  การปกครอง 
    (นักบริหารงานเทศบาล  8) รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมาย  หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด 
 ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  และ 
 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงาน 
 เทศบาล 8) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ 
 ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย 
 กว่า 1 ปี  หรือ 
 (3) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัดเทศบาล 7 (นักบริหาร 
 งานเทศบาล 7)  หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้อง 
 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปี  สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท 
 หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี  ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ 
 การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
 สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 (4) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับ 8  (ขั้น 19,860) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


