
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลกําพวน 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
------------------------------------- 

 
 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลกําพวน  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารที่วาง สังกัดเทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุข
สําราญ  จังหวัดระนอง 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙๘ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
สําหรับตําแหนงผูบริหารที่วาง ดังตอไปน้ี 
 
 ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  (๑.๑) ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  
  ตําแหนงเลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑   
  สังกัด เทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง   จํานวน   ๑ อัตรา 
  (๑.๒) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ ๗ (นักงานบริหารงานการคลัง ๗)   
  ตําแหนงเลขที่ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑   
  สังกัด เทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง   จํานวน   ๑ อัตรา 
  (๑.๓) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ ๗ (นักงานบริหารงานชาง ๗)   
  ตําแหนงเลขที่ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑   
  สังกัด เทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง   จํานวน   ๑ อัตรา 
 
 ๒. หนาท่ีและความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก  
มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (ผนวก ก.) 
  สําหรับการสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี   ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่ ก.ท.กําหนด ตามประกาศรับสมัครคัดคัดเลือก หาก
ภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกหรือ
ตําแหนงใดๆ 
 
 

/ ๓.ความรูความสามารถ... 
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 ๓. ความรูความสามารถที่ตองการ 
  ๓.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
  ๓.๒ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง 
  ๓.๓ ดานความประพฤติ 
  ๓.๔ ประวัติรับราชการ 
  ๓.๕ คุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
  รายละเอียดตามเกณฑในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกทายประกาศน้ี 
 
 ๔. การสมัคร 
  ผูมีคุณสมบัติตามประกาศน้ีและประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถย่ืนใบสมัครและเอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือกไดต้ังแต วันที่  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง  ในวันและเวลาราชการ 
 
 ๕. เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นในวันสมัคร 
  ๕.๑   ใบสมัคร (ผนวก ข.)     จํานวน   ๑  ชุด 
  ๕.๒   แบบสรุปประวัติการรับราชการ (ผนวก ค.)   จํานวน  ๑  ชุด 
  ๕.๓   หนังสืออนุญาตของผูบังคับบัญชาใหสมัครคัดเลือกฯ  จํานวน   ๑  ชุด 
         (ผนวก ง.) 
  ๕.๔   สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลที่รับรองสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
         ถูกตองโดยหนวยงานการเจาหนาที่       
  ๕.๕   สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ  จํานวน  ๑  ชุด 
         สําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก       
  ๕.๖   สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน  ๑  ชุด 
  ๕.๗   รูปถายเครื่องแบบขาราชการ หนาตรงไมสวมหมวก  จํานวน  ๑  ชุด 
         และไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑ น้ิว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน   
  ๕.๘   ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน   จํานวน  ๑  ชุด 
  ๕.๙   หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.ท.วาเปนผูผานการประเมิน จํานวน  ๑  ชุด 
         เทียบประสบการณบริหาร กรณีนําคุณวุฒิปริญญาโทเปน 
         ประสบการณบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร  
  ๕.๑๐ ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนง  จํานวน  ๘  ชุด 
         ที่เขารับการคัดเลือกความยาวไมนอยกวา ๕ หนากระดาษ A๔ (ผนวก จ.) 
  ๕.๑๑ ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน  ๓ ช้ินงาน  จํานวน  ๘  ชุด 

               โดยตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๒ ป (ผนวก ฉ.)    
  ๕.๑๒ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถาม)ี 
 
 
 

/ สําหรับเอกสาร... 
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 สําหรับเอกสารตามขอ ๕.๕ และ ๕.๖ ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวใน
เอกสารทุกฉบับ สวนเอกสารตามขอ ๕.๑๐ และ ๕.๑๑ ใหจัดทํารวมกันเปนรูปเลม 
 ทั้งน้ี หากผูสมัครรายใดย่ืนเอกสารการสมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดไวไมครบถวน
ในวันสมัคร  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาผูน้ันเปนผูไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในครั้งน้ี 
 
 ๖. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก โดยชําระในวันสมัครคนละ  
๔๐๐ บาท (สี่รอยบาทถวน) 
 
 ๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท หมายเลข ๐-๗๗๘๔-๔๑๙๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
 ๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลอืกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกทาย
ประกาศน้ี (ผนวก ช.) ซึ่งประกอบดวยการประเมินจากเอกสารขอมูลตางๆ และการสัมภาษณ จากขอเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีตอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขา
รับการคัดเลือก ไดแก ความรอบรูงานในหนาที่ ความรอบรูในการบริหาร การบริหารงานอยางมืออาชีพ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอื่นๆ 
เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนงของผูสมัครตามที่
เห็นสมควร 
 
 ๙. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีสัมภาษณ ในวันที่  
๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโกมาซุม (ช้ันสอง) ศาลากลางจังหวัด
ระนอง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
 
 ๑๐. การแตงกาย 
  ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณและใหนํา
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกดวย 
 
 ๑๑. เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ
หลักการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
รวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
 

/ ๑๒. การประกาศรายช่ือ... 
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 ๑๒. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
๐-๗๗๘๔-๔๑๙๘ 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ 
แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูไดคะแนนตํ่าสุด หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผู
คะแนนเทากัน ดังน้ี 

(๑) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
(๒) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ

ปจจุบันกอน 
(๓) ถาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันพรอมกัน จะพิจารณาจากเงิน 

      เงินเดือนผูใดมากกวา 
(๔) ถาเงินเดือนเทากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ 
(๕) ถาอายุราชการเทากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
(๖) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกัน จะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
(๗) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกัน จะพิจารณาวาผูใดอายุมากกวา 

 
 ๑๓. การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
  บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศฯ น้ี ใหใชไดไมเกิน ๖๐ วันนับต้ังแตวันประกาศ
ผลคัดเลือกเปนตนไป  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีกในเทศบาลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก เทศบาลอาจแตงต้ังผูที่ไดรับการคัดเลือกที่
เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกน้ันใหดํารงตําแหนงได หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว
บัญชีสํารองใหยกเลิก  ทั้งน้ี เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 
  บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศฯ น้ี ใหใชไดสําหรับตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตําบลกําพวนเทาน้ัน  เทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตําบลกําพวนได 
 
  ๑๔. การแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกตอนายกเทศมนตรีตําบลกําพวน 
เพื่อแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง (ก.ท.จ.ระนอง) โดยผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ัง
กอนผูที่อยูในลําดับถัดไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๔  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
                                             ประเสริฐ  บุญครองปรีชาญ 

(นายประเสริฐ  บุญครองปรีชาญ) 
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ระนอง 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลกําพวน 


