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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น          
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   

เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น    

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
- - - - - - - - - - - - -  

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะ
ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙๔ (๔) และ ๙๘ (๕) (๖) (๗) (๘)  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ฯ  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  -  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   (นักบริหารงานทั่วไป  7)  
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที ่ก.ท. ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด   (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล  6  ข้อ 1  และ 
 (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่  ก.ท.
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
   (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง   (นักบริหารงานทั่วไป  6)  หรือหัวหน้า
ฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6 ) หรือที่  ก.ท เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 
ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  
สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้ 

           (4) เงินเดือน จะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑6,190 บาท  
3.  การสมัครคัดเลือก  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ก าหนด   ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกะปาง ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม  
2556   ถึงวันที่  12  พฤศจิกายน  2556   ในวันและเวลาราชการ 
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4.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก ฯ 
พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ก าหนด ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
   1)   ใบสมัคร จ านวน  1  ชุด 
   2)   รูปถ่าย  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) 
   3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้สมัครคัดเลือก  พร้อมรับรองส าเนา        
(ถ่ายด้านหน้า และด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   4)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือก พร้อมรับรองส าเนาทุก
หน้า  จ านวน  ๑ ชุด 
   5)  แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑  แนบท้าย
ประกาศนี้  จ านวน  1  ชุด 
   6)  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๒   
แนบท้ายประกาศนี้  จ านวน  1  ฉบับ 
   7)  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๕ หน้า  กระดาษ A๔  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓  แนบท้ายประกาศนี้   จ านวน  ๘ ชุด  
   8)  แบบแสดงผลงานสมรรถนะหลักทางการบริหาร   รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔  จ านวน  ๘ ชุด 
   9)  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จ านวน  1  ฉบับ 
  ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก
รายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในวันยื่นใบสมัคร  คนละ  
๔๐๐  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  และโดยการประเมิน
จากการจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้ 
  ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
  ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  คะแนนเต็ม   ๒๐  คะแนน 
  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
จัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอข้อมูล 
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  -  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
                   -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
  -  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 
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  ๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
  ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่
ปฏิบัติ  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

  ๓)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานย้อนหลังไม่เกิน  3  ปี  ไม่น้อยกว่า ๒ 
ผลงาน  ที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็น
ตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน  หรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จ านวนมาก ๆ  หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ  และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดี
ยิ่งโดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  โดยจัดท าแยกกับวิสัยทัศน์  

  ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
  ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
  การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
  ๖)  การบริหารงานบุคคล  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
  การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การ
ประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก  การประสานงานกับส่วนอื่น 
  ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจากความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้  
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
  ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์  และคุณลักษณะอื่น ๆ  คะแนนเต็ม ๑๐  
คะแนน  เช่น 
   ๘.๑) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร พิจารณาจาก 
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม       
มีความซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงานโดยธรรม   
   ๘.๒) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
   ๘.๓) มนุษยส์ัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  แก้ไขและ 
ลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
   ๘.๔)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
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   ๘.๕)  ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์  ความพยายามในการบริหารงาน  
ความรับผิดชอบ 
    8.6)  ความม่ันคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 

  ข.  ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (รายละเอียดแนบท้าย) ได้แก่ 
   ๑)  เงินเดือน     คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
   ๒)  วุฒิการศึกษา     คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
   ๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง  
        สายงานและระดับปัจจุบัน   คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
   ๔)  อายุราชการ     คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
   ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี   คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
   ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน   
  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองใน แบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข ๑) ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้าย
ประกาศนี้  
  7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  ๑4  พฤศจิกายน  2556  เป็นต้นไป 
  8.  การประกาศ วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 

  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช  (อาคารหลังใหม่)  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้คัดเลือกได้คะแนนในแต่ละภาคไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้จากคะแนนสูงสุดไปหา
คะแนนต่ าสุด และให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหาก
คะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
  (ก)   ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
  (ข)   ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน  
                           ต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
  (ค)   ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก  
                            เงินเดือนมากกว่า 
  (ง)   ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
  (จ)   ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
  (ฉ)   ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
  (ช)   ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
  ๑๐.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างแล้ว  บัญชีส ารองผู้คัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐ วัน  นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
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  ๑1.  การประกาศผลการคัดเลือก  
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
กะปาง    ภายในวันที่  4  ธันวาคม  ๒๕๕6 

ประกาศ  ณ  วันที่   2  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6   

 
โชคชัย ไกรนรา 

( นายโชคชัย  ไกรนรา ) 
 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ 
เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


