
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับสายงานบริหารท่ีวางของเทศบาลตําบลภูผามาน 

----------------------------------------------- 

         ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับสายงานบริหารท่ี

วางของเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙๘ (๖)  แหง

ประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแกน เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับท่ีแกไข

เพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

๑.1 สายงานนักบริหารงานชาง ประกอบดวย 

 (1) ผูอํานวยการกองชาง ระดับ ๗ (นักบริหารงานชาง ๗) 

๒.  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ     

หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถท่ีตองการ  เปนไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ทายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร     

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ทายประกาศ 

     ๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร   

                        ๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผูท่ีจะสมัครคัดเลือก  จะตองยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการคัดเลอกฯ กําหนดดวยตนเอง  ตั้งแตวันท่ี 19  มกราคม  2558  ถึงวันท่ี  6  กุมภาพันธ 2558  ในวัน

และเวลาราชการ  ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลภูผามาน  ถนนหนองเขียด –  วังสวาบ  

ตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน โทร. 043-396022 โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวัน

สุดทายของการรับสมัครตามประกาศนี้  
 

๔.๒ ผูสมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียว หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร

คัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไวหลายตําแหนง จะพิจารณาใหมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไดในตําแหนงท่ีไดสมัครไวกอน

แลวเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น  
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    ๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

         ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครคัดเลือก พรอมดวย

หลักฐานเอกสารท่ีครบถวนถูกตองซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวัน

สมัคร ดังตอไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน  ๒ รูป  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖  เดือน และใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไวไมเกิน ๑ เดือน  ตามเอกสารหมายเลข 

๓ ทายประกาศนี้ 

๕.๒  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 

๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรอง 

สําเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๔  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ีตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) กําหนด  อยางละ ๑ ชุด  

สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี ควบคูกับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาดวย สําหรับหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยมาดวย 

๕.๔  หนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร จาก

สํานักงาน ก.ท.เพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน ๑  ชุด(กรณีใชลดระยะเวลาการดํารงตําแหนง) 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ตามเอกสารหมายเลข ๔ ทายประกาศ 

๕.๗  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทายประกาศ 

๕.๘  ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน ความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A ๔ และแบบแสดงผลงานดาน

สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หนากระดาษ A๔ ซ่ึงจะตอง

ดําเนินการจัดทําและรับรองในชวงเวลาการรับสมัคร โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตามเอกสาร

หมายเลข ๖ ทายประกาศ จํานวน  ๘  ชุด 

         สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติ

ไมครบถวนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแกน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  

                     ๖.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

  ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                     ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

                 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และ 
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หมายเลขประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานท่ี

ดําเนินการคัดเลือก  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน  พรอมท้ังแจงให ก.ท.จ.ท่ัวประเทศ และเทศบาลภายในเขต

จังหวัดขอนแกนทราบ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ  2558  และประกาศรายชื่อเพ่ิมเติมในวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2558 

                           ๗.๒  กรณีผูสมัครคัดเลือกไมมีชื่อเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือเห็นวาคะแนนประวัติการรับ

ราชการ(คุณสมบัติ)ของตนเองไมถูกตอง ผูสมัครคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการ

สมัครเขารับการคัดเลือก หรือทักทวงขอใหแกไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยทําหนังสือ

ถึงนายกเทศมนตรี พรอมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือท่ีจะทักทวงคะแนนประวัติ

การรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกลาว ไดท่ีสํานักปลัดเทศบาล ในวันท่ี  17  กุมภาพันธ  

2558  ในเวลาราชการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงคจะใหเพ่ิมรายชื่อหรือคะแนน

ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แตประการใด  

                      ท้ังนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติ

ไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไมใหผูนั้นเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณา

ไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

                    เกณฑในการคัดเลือกจะพิจารณาวา  ผูเขารับการคัดเลือกแตละคน มีความรูความสามารถ  ทักษะ   

ประสบการณและผลงานในอดีต  วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ

ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร โดยใหผูเขารับการคัดเลือก  การจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนใน

การเขาดํารงตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงาน

ของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว  ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที ่ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  

จํานวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

  ๑) การจัดทําวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก จํานวน  20  คะแนน แยกเปน 

   1.1) การจัดทําเอกสารวิสัยทัศน    จํานวน 10  คะแนน 

   1.2) การแสดงวิสัยทัศนตอหนากรรมการการคัดเลือก จํานวน  10  คะแนน 

  ๒) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต     จํานวน  ๑0  คะแนน 

   2.1) การจัดทําเอกสารผลงาน    จํานวน  5  คะแนน 

   2.2) การนําเสนอผลงานตอหนากรรมการคัดเลือก  จํานวน  5  คะแนน 

๓) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ หรืออาจใชวิธีอ่ืนเพ่ิมเติมในเรื่อง

เก่ียวกับ 

 ๓.๑)  ความรอบรูงานในหนาท่ี    จํานวน  ๒๐  คะแนน 

 ๓.๒)  ความรอบรูในการบริหาร      จํานวน  ๑๐  คะแนน 

 ๓.๓)  การบริหารอยางมืออาชีพ    จํานวน  ๑๐  คะแนน 

 ๓.๔)  การบริหารงานบุคคล      จํานวน  ๑๐  คะแนน 

 ๓.๕)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   จํานวน  ๑๐  คะแนน 
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    3.6)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน  10  คะแนน 

ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

             ๑)  เงินเดือน                       จํานวน  ๒๐  คะแนน 

             ๒)  วุฒิการศึกษา                       จํานวน  ๒๐  คะแนน 

             ๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปจจุบัน จํานวน ๒๐ คะแนน  

                                ๔)  อายุราชการ                 จํานวน  ๒๐  คะแนน 

                                ๕)  ความผิดยอนหลัง (วินัย) ๕ ป       จํานวน  ๑๐  คะแนน 

                                ๖)  ความดีความชอบยอนหลัง ๕ ป               จํานวน  ๑๐  คะแนน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ทายประกาศ 

 

       ๙.  การประกาศวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

                คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ในวันท่ี 

27  กุมภาพันธ  2558  ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศใหทราบกอนวันคัดเลือกไมนอย

กวา ๕ วันทําการ  
 

                    ๑๐.  หลักเกณฑการตัดสิน 

                           การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ใหถือเกณฑวาตองเปนผูไดคะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร  ไมนอยกวารอยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 

                    ๑๑.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก 

              ๑๑.๑ การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามท่ี

กําหนด แลวรวมคะแนนสัมภาษณ วิสัยทัศน ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับ

ราชการ(คุณสมบัต)ิ แลวจัดเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุด  และพิจารณาผูท่ีอยูในลําดับท่ี

ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน ให

จัดลําดับผูท่ีคะแนนเทากัน ดังนี้ 
 

(ก) ถาคะแนนรวมเทากัน  ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

(ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน ใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 

(ง) ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

(จ) ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 

(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกัน  ใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา 

๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกตอนายกเทศมนตรี โดยจัดทําบัญชี

รายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนท่ีไดไวในประกาศดวย เพ่ือ 
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ประกาศผลการคัดเลือก พรอมแจงไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัด

ขอนแกน ทราบ  

                     ๑๑.๓  บัญชีผูผานการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาล

อ่ืนจะขอใชบัญชีคัดเลือกนี้ไมได 

๑๑.๔  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการ

ข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ 

 (ก) ผูนั้นไดรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีคัดเลือกไดไปแลว 

(ข) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีคัดเลือกได 

 (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม กอนการแตงตั้ง 

 (ง) ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ 

 (จ) เม่ือ ก.ท.จ.ขอนแกน มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 

  ๑๒. การแตงตั้ง 

 ผูผานการคัดเลือกในตําแหนงใด จะไดรับการเลื่อนและแตงตั้ง  ก็ตอเม่ือในรอบปท่ีแลวจนถึงวัน

แตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน และไดรับความ

เห็นชอบแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแกนแลว  เทศบาลจะดําเนินการแตงตั้งผูท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกตามลําดับ และแจงนายกเทศมนตรีท่ีมีผูผานการคัดเลือกไดออกคําสั่งใหพน

จากตําแหนงตอไป  
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

              ประกาศ    ณ   วันท่ี   7    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 

 

           
   (นายนพรัตน  จารโพธิ์) 

       ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแกน 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

 
 




