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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลตําบลหนองขนาน 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน�งบริหารของเทศบาลตําบลหนองขนาน 

.......................................... 
 ด�วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน จะดําเนินการคัดเลือก

พนักงานเทศบาลเพ่ือแต!งต้ังให�ดํารงตําแหน!งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน!งบริหารของเทศบาลตําบลหนองขนาน  
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  1  ตําแหน!ง 1 อัตรา 
 

อาศัยอํานาจตามความในข�อ (๔) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ1และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
และข�อ ๙๓  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ1และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข�อ ๙๔ (๔) และข�อ ๙๘          
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ1และเง่ือนไขการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล         
ดังรายละเอียดต!อไปนี้ 

 

๑. ตําแหน�งท่ีดําเนินการคัดเลือก 
ตําแหน!งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท�องถ่ินระดับกลาง)   
เลขท่ีตําแหน!ง 38-2-00-1101-001 

 

2. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก   
ผู�สมัครคัดเลือกต�องเปDนผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งท่ี 

ก.ท.กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน!งท่ีจะแต!งต้ังและมีคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกในตําแหน!ง
ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)  
 

3. กําหนด วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ให�ผู�มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต!างๆ ด�วยตนเองท่ีงานการ

เจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต�วันท่ี              
27 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ  
 

4. เอกสารหลักฐานท่ีจะต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
 ๔.๑  ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) 
 ๔.๒  รูปถ!ายเครื่องแบบราชการ หน�าตรงไม!สวมหมวก          จํานวน  ๓  รูป   
            ไม!ใส!แว!นตาดําขนาด  ๑ นิ้ว (ถ!ายไว�ไม!เกิน  ๑ ปH)    
 ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล)       จํานวน ๑  ฉบับ

    พร�อมรับรองสําเนาทุกฉบับ      
     ๔.๔  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู�สมัครคัดเลือก       จํานวน ๑  ชุด 
    พร�อมรับรองสําเนาทุกฉบับ 
 4.5  สําเนาวุฒิการศึกษา ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง  จํานวน 1 ชุด 
      ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ท่ี ก.ท.กําหนด 

/4.6 ใบรับรองแพทย1... 



 

 

๒ 

 

 

 4.6  ใบรับรองแพทย1 ซ่ึงออกให�ไม!เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร      จํานวน  1 ฉบับ 
 5.7  หนังสือยินยอมจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัดอนุญาตให�สมัคร        จํานวน  1 ฉบับ 
     เข�ารับการการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 2)  
 5.8  แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 3)         จํานวน  1 ฉบับ 
     ๔.9  เอกสารแสดงวิสัยทัศน1ในการปฏิบัติงานในตําแหน!ง        จํานวน ๘ ชุด  
        ท่ีเข�ารับการคัดเลือก ความยาวไม!เกิน 10 หน�า กระดาษ A4 
     และผลงานท่ีประสบความสําเร็จ จํานวนไม!เกิน 3 ชิ้น 
 4.10 หลักฐานอ่ืนๆ เช!น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ�ามี)         จํานวน 1 ชุด 

 

                ๕.  ค�าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   
ค!าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ  ๔๐๐  บาท ค!าธรรมเนียมในการสมัครจะไม!

จ!ายคืนให� เม่ือได�ประกาศรายชื่อว!าเปDนผู�มีสิทธิรับการคัดเลือก เว�นแต!มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส!อไปในทางทุจริต จึงให�จ!ายคืนค!าธรรมเนียมในการสมัครเฉพาะผู�ท่ีมิได�มีส!วน
เก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส!อไปในทางทุจริตนั้นได� 

๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก  
    คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี           

10 สิงหาคม  ๒๕๕9 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 

๗. หลักเกณฑ@และวิธีการคัดเลือก   
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู� ความชํานาญ และ

ความเชี่ยวชาญโดยวิธีการประเมินจากเอกสารข�อมูลต!าง ๆ ของผู�สมัคร และประเมินสมรรถนะของบุคคล    
โดยวิธีการสัมภาษณ1 เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีแสดงออกถึงความรู� ความสามารถและความเหมาะสมของผู�เข�ารับการ
คัดเลือก โดยให�ผู�เข�ารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน1ในการเข�าดํารงตําแหน!งท่ีเข�ารับการคัดเลือก 
ซ่ึงต�องมีคะแนนรวมไม!น�อยกว!าร�อยละ 70 โดยกําหนดเกณฑ1การให�คะแนน ดังนี้ 

    7.๑  สัมภาษณ@  การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานใน 
หน�าท่ี  ความประพฤติ  และคุณลักษณะอ่ืนๆ  (๑๐๐ คะแนน)  
     (๑) วิสัยทัศน1  (๒๐ คะแนน) 

(๒) ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  (๒๐ คะแนน) 
(๓) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  (๑๐ คะแนน)  อย!างน�อย  ๓  ผลงาน  

ผลงานย�อนหลังไม!เกิน  ๒  ปH 
(๔) ความรอบรู�ในการบริหาร  (๑๐ คะแนน) 
(๕) การบริหารอย!างมืออาชีพ  (๑๐ คะแนน) 
(๖) การบริหารงานบุคคล  (๑๐ คะแนน) 
(๗) การบริหารแบบมุ!งผลสัมฤทธิ์  (๑๐ คะแนน) 
(๘) ความประพฤติและค!านิยมสร�างสรรค1และคุณลักษณะอ่ืนๆ  (๑๐ คะแนน) 

 
 
 
 

/7.2 ประวัติการรับราชการ... 



 

 

๓ 

 

 

    7.๒  ประวัติการรับราชการ  (๑๐๐ คะแนน) 
(๑) เงินเดือน  (๒๐ คะแนน) 
(๒) วุฒิการศึกษา  (๒๐ คะแนน) 
(๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน!งในสายงานระดับป[จจุบัน  (๒๐ คะแนน) 
(๔) อายุราชการ  (๒๐ คะแนน) 
(๕) ความผิดย�อนหลัง (วินัย)  ๕  ปH  (๑๐ คะแนน) 
(๖) ความดีความชอบย�อนหลัง  ๕  ปH  (๑๐ คะแนน) 

 

8.  เกณฑ�การตัดสิน 
                   เกณฑ�การตัดสินว�าผู�ใดเป�นผู�ผ�านการคัดเลือก  ให�ถือเกณฑ�ว�าจะต�องได�คะแนนจากการ
พิจารณาในด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืนๆ     
ไม!ตํ่ากว!าร�อยละ 60  และด�านประวัติการรับราชการ ไม!ตํ่ากว!าร�อยละ 60 โดยจะต�องเป�นผู�ท่ีได�คะแนน     
การประเมินรวมท้ังสองด�านไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๗๐ 

9.  ประกาศ  วัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก   
       คณะกรรมการ คัด เลื อกจะ ดํ า เนิ นการ คัด เลื อก โดยวิ ธี สั มภาษณ1  ใน วัน ท่ี               

31 สิงหาคม ๒๕๕9 ต้ังแต!เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปDนต�นไป และจะประกาศกําหนดสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก  
ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

10.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู�ผ!านการคัดเลือก ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2559 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

               11.  การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือก  
         ผ!านการคัดเลือกจะได�รับการข้ึนบัญชีผู�ผ!านการคัดเลือกโดยเรียงตามคะแนน         
ของผู�ผ!านการคัดเลือก ในกรณีท่ีมีผู�ผ!านการคัดเลือกมากกว!าจํานวนตําแหน!งท่ีว!างและภายหลังมีตําแหน!งว!าง   
เพ่ิมอีกในเทศบาลตําบลหนองขนาน ภายใน ๖๐ วัน นับแต!ประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจแต!งต้ังผู�ได�รับการ
คัดเลือกท่ีเหลืออยู!ในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให�ดํารงตําแหน!งได� หากพ�นระยะเวลา
ดังกล!าวแล�วบัญชีสํารองเปDนอันยกเลิก เทศบาลอ่ืนไม!สามารถขอใช�บัญชีคัดเลือกได� 
  12. เรื่องอ่ืนๆ  
        การข้ึนบัญชีผู�ผ!านการคัดเลือกจะจัดลําดับจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดไปหาผู�ท่ีได�คะแนน
ตํ่าสุดและหากคะแนนรวมของแต!ละบุคคลเท!ากัน ให�จัดลําดับผู�ท่ีได�คะแนนรวมเท!ากัน ดังนี้ 
 12.1 ถ�าคะแนนรวมเท!ากัน ให�พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ1ก!อน 
 12.2 ถ�าคะแนนสัมภาษณ1เท!ากัน ให�พิจารณาจากผู�ท่ีได�รับการแต!งต้ังให�ดํารงตําแหน!ง 
และระดับป[จจุบันก!อน 
 12.3 ถ�าได�รับการแต!งต้ังให�ดํารงตําแหน!ง และระดับป[จจุบันพร�อมกัน ให�พิจารณา
เงินเดือนมากกว!า 
 12.4 ถ�าเงินเดือนเท!ากัน ให�พิจารณาจากอายุราชการ 
 12.5 ถ�าอายุราชการเท!ากัน ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ1ชั้นสูงกว!า 
 12.6 ถ�าเครื่องราชอิสริยาภรณ1ในชั้นเดียวกัน ให�พิจารณาจากผู�ท่ีได�รับก!อน 
 12.7  ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ1ในชั้นเดียวกันพร�อมกัน ให�พิจารณาผู�ท่ีมีอายุมากกว!า 

13. การบรรจุแต�งตั้ง... 



 

 

๔ 

 

 

 
  13.  การบรรจุแต�งตั้ง 
        ผู�คัดเลือกฯ ได� จะได�รับการบรรจุแต!งต้ังตามลําดับท่ีของบัญชีผู�ผ!านการคัดเลือก        
ณ เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                      ประกาศ   ณ  วันท่ี      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

                                     (นายเฉลิม  ยี่สาร) 
                    ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เพชรบุรี 

                 ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต!งต้ังให�ดํารงตําแหน!งท่ีสูงข้ึน 
          สําหรับตําแหน!งผู�บริหารของเทศบาลตําบลหนองขนาน    

                                         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


