
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงสายงานผูบริหาร

………………………………………..

ดวยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหนงสายงานผูบริหาร  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในขอ 3  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูบริหารวางพรอมกันหลายตําแหนง
กรณีที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือเทศบาลรองขอ  และมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่  8/2546
เมื่อวันที่  26  กันยายน   2546  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังนี้

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก
1.1  สายงานนักบริหารงานเทศบาล  ประกอบดวย

(1)  ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)
(2)  รองปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)
(3)  ปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)
(4)  รองปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

1.2  สายงานนักบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย
(1)  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8)
       ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  (นักบริหารงานทั่วไป 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8)
(2)  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือ
       ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)
(3)  หัวหนาฝาย  ระดับ 7  (นักบริหารงานทั่วไป 7)

1.3  สายงานนักบริหารงานการคลัง  ประกอบดวย
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8   (นักบริหารงานการคลัง 8)
(2)  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)
(3)  หัวหนาฝาย  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)
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1.4  สายงานนักบริหารงานชาง  ประกอบดวย
(1)  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)
(2)  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)
(3)  หัวหนาฝาย  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

1.5  สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบดวย
(1)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับ 8  (นักบริหารงาน-
       สาธารณสุข 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
(2)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับ 7  (นักบริหารงาน-
       สาธารณสุข 7)
(3)  หัวหนาฝาย  ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

1.6  สายงานนักบริหารงานประปา  ประกอบดวย
(1)  ผูอํานวยการกองการประปา  ระดับ 8  (นักบริหารงานประปา 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานประปา 8)
(2)  ผูอํานวยการกองการประปา  ระดับ 7  (นักบริหารงานประปา 7)

1.7  สายงานนักบริหารงานการศึกษา  ประกอบดวย
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)  หรือ
       ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)
(2)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7)
(3)  หัวหนาฝาย  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7)

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก  ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงใด  จะตองเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  (ตามที่ ก.ท. กําหนดแนบทายประกาศรับสมัครนี้)
ในวันที่  4  เมษายน  2547  (วันคัดเลือกวันแรก)

3.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
3.1  การสมัครคัดเลือก  ผูที่จะสมัครคัดเลือกซึ่งสังกัดเทศบาลที่ตั้งอยูในจังหวัดใด

ตองยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง  ณ สํานักงานกลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนั้น
ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม - 6  กุมภาพันธ  2547  ในวันและเวลาราชการ
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3.2  ผูสมัครคัดเลือก  มีสิทธิเลือกสมัครคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียว  หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไวหลายตําแหนง  จะพิจารณาใหมีสิทธิเขารับการคัดเลือกได
ในตําแหนงที่ไดสมัครไวกอนแลวเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือก

พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้
4.1  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  (พนักงานเทศบาล)  จํานวน  3  ฉบับ  พรอม

รับรองสําเนาทุกฉบับ  (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.2  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครคัดเลือก  พรอมรับรองสําเนาทุกหนา

จํานวน  1  ชุด
4.3  แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  แนบทายประกาศนี้
4.4 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทาย

ประกาศนี้
4.5  ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน  ความยาว  5  หนา  กระดาษ A4  รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 3  แนบทายประกาศนี้  จํานวน  5  ชุด
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฎวา
ผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเขารับการคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ

5.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ  400.-  บาท

6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
6.1  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  จะแจงรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนในการ

สมัครคัดเลือก และคะแนนคุณสมบัติ  ภายในวันที่  20  กุมภาพันธ  2547  กรณีผูสมัครคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวน หรือเห็นวาคะแนนคุณสมบัติของตนเองไมถูกตอง  ผูสมัครคัดเลือกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันวา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการคัดเลือก หรือทักทวงขอใหแกไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง
โดยทําหนังสือถึงประธาน ก.ท.จ.พรอมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน หรือที่จะ
ทักทวงคะแนนคุณสมบัติ  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกลาวไดที่หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดที่ผูสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครไวระหวางวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ 2547  ในเวลาราชการ  หากพนกําหนด
เวลาดังกลาวถือวาผูสมัครคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเติมรายชื่อ หรือแกไขคะแนนคุณสมบัติแตประการใด
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6.2  คณะกรรมการคัดเลือก  จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจําตัวผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือก  และวันเวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก  ภายในวันที่  19 มีนาคม 2547  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการ
คัดเลือกตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ
คณะกรรมการคัดเลือกจะไมใหผูนั้นเขารับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือ
ผูนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  และพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น

7.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ  และโดยการประเมิน

จากการจัดทําวิสัยทัศน  เอกสารและขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือก  โดยพิจารณาดังนี้
7.1  การสัมภาษณ  (100  คะแนน)  โดยพิจารณาจาก

(1)  วิสัยทัศน  (30  คะแนน)
(2)  ความรอบรู  (30  คะแนน)  โดยพิจารณาจากความรอบรูงานในหนาที่ของตําแหนง
       ที่จะแตงตั้ง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายระเบียบ
       บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
       อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทศบาลใน
       ตําแหนงที่สมัครคัดเลือก  หลักการบริหาร  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณ
       ปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
(3)  ปฏิภาณไหวพริบ  (20  คะแนน)  โดยพิจารณาจากความสามารถในการแกไข
       ปญหาในดานตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนา  รวมถึงความสามารถในการประสานงาน
       อ่ืน ๆ
(4)  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (20  คะแนน)  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ
       ความเปนผูนํา  สุขภาพรางกาย  และจิตใจดี

7.2  คะแนนคุณสมบัติ  (100  คะแนน)  โดยพิจารณาจาก
(1)  เงินเดือน  (20  คะแนน)
(2)  วุฒิการศึกษา  (20  คะแนน)
(3)  อายุราชการ  (20  คะแนน)
(4)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปจจุบัน  (20  คะแนน)
(5)  ความดีความชอบยอนหลัง  5  ป  (10  คะแนน)
(6)  การรักษาวินัยยอนหลัง  5  ป  (10  คะแนน)
โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบ

สรุปคะแนนคุณสมบัติ  ทั้งนี้คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศนี้
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8.  เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก  ซ่ึงจะตองมีคะแนนรวมในขอ 7.1  และ 7.2

ไมนอยกวารอยละ 60  สําหรับการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวมีกําหนด 1 ป

ประกาศ  ณ  วันที่       5        มกราคม   2547

                                                                        พงศโพยม  วาศภูติ
(นายพงศโพยม   วาศภูติ)

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก


