
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลบางเกา 

เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล  8) 

------------------------------------------------------- 
 
ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหนงผูบรหิารของเทศบาลตําบลบางเกา  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในระดับทีสู่งข้ึน  สําหรบัตําแหนงผูบรหิารของเทศบาล  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  8)  
สังกัด  เทศบาลตําบลบางเกา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

อาศัยอาํนาจตามความในขอ 94 (4) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  3  ธันวาคม  
2545  และขอ 93 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2547  ขอ 94 (4) และขอ  98  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ลงวันที่  15  พฤศจกิายน  2547  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
  1.   ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 

     ตําแหนง  ปลดัเทศบาล  (นักบรหิารงานเทศบาล  8)    จํานวน  1  อัตรา 
 
2.  คุณสมบัติของผูมสีิทธิสมัครคัดเลือก 
     ผูสมคัรคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  8)   ตามที่  ก.ท .  กําหนดแนบทายประกาศรับสมัครน้ี                          
(ตามภาคผนวก  ก) 

 
  3.  การสมัครคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
       ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก   ย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง                  
(ตามภาค ผนวก  ข) พรอมแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร  (ตามภาคผนวก  ค)                 
และเอกสารตาง ๆ  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดดวยตนเอง  (ตามภาคผนวก  ง , จ และ ฉ)                     
ไดที่งานการเจาหนาที ่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางเกา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี                     
ต้ังแตวันที่  20 มกราคม 2558  ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558  ในวันและเวลาราชการ 
โทรศัพท  0-3244-8348   โทรสาร  0-3250-3055 

 
4.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 

      4.1  ใบสมคัร 
      4.2  สําเนาบัตรประจาํตัวพนักงานเทศบาลพรอมรบัรองสาํเนา 
      4.3  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลพรอมรับรองสาํเนา 

 

 



    4.4  ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือกและ   
     ผลงานทีป่ระสบความสําเร็จ 

      4.5  ผลงานดานสมรรถนะหลกัทางการบริหาร 
  (เอกสารตามขอ  4.4 - 4.5  ใหจัดสงงานการเจาหนาที่  จํานวน 9 ชุด ภายในวันท่ีสมัคร) 

 
5.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

       ผูสมัครคัดเลอืกจะตองเสยีคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลอืก  คนละ  400.-  บาท   
 
  6.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       คณะกรรมการคัดเลือก   จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ  
และการสัมภาษณ  เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  และความเหมาะสม  ของผูสมัคร
ตามที่เห็นสมควร  (ตามภาคผนวก  ช) 
    6.1 สัมภาษณ การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่     
ความประพฤติ  และคุณลักษณะอ่ืนๆ (100 คะแนน) 
            (1)  วิสยัทศัน  (20  คะแนน) 
   (2)  ความรอบรูงานในหนาที่  (20 คะแนน) 
   (3)  ผลงานทีป่ระสบความสาํเร็จในอดีต (10 คะแนน) อยางนอย 3 ผลงาน   
                  ผลงานยอนหลงัไมเกิน  3  ป 
   (4)  ความรอบรูในการบรหิาร  (10 คะแนน) 
   (5)  การบริหารอยางมอือาชีพ  (10  คะแนน) 
   (6)  การบริหารงานบุคคล  (10  คะแนน) 
   (7)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  (10  คะแนน) 
   (8)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลกัษณะอ่ืนๆ  (10  คะแนน) 
  6.2  ประวัติการรับราชการ  (100 คะแนน) 
   (1)  เงนิเดือน  (20 คะแนน) 
   (2)  วุฒิการศึกษา  (20  คะแนน) 
   (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน  (20  คะแนน) 
   (4)  อายุราชการ  (20  คะแนน) 
   (5)  ความผิดยอนหลงั (วินัย)  5  ป  (10 คะแนน) 
   (6)  ความดีความชอบยอนหลงั  5  ป  (10  คะแนน) 
 
  7.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
                        คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบล             
บางเกา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี   11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
  8.  ประกาศวัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก   



                        คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ  ในวันที่  27  กุมภาพันธ  
พ.ศ.2558  เวลา 13.00 น เปนตนไป  ณ  หองประชุมเทศบาลเมอืงชะอํา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
 
                     9.  การตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการประเมินรวมไมตํ่ากวารอยละ 70  
  
  10. การประกาศผลการคัดเลือก 
        คณะกรรมการคัดเลอืกจะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืก  ตามเง่ือนไขหลักสูตรและ
วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผูมีสทิธ์ิเขารับการคัดเลอืก  แนบทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เพชรบุรี  ขอ 1.3.7  
  11. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 
        ผูผานการคัดเลอืกโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  70  จะไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการ
คัดเลือกโดยเรยีงตามคะแนนของผูผานการคัดเลือก  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงท่ี
วางและภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีกในเทศบาลตําบลบางเกา  ภายใน 60 วัน  นับแตประกาศผลการ
คัดเลือกก็อาจแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไป  หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว  บัญชี
สํารองเปนอันยกเลกิ  เทศบาลอ่ืนไมสามารถขอใชบัญชีได  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(นายสันติภาพ   แพงนคร) 
     ผูทรงคุณวุฒิใน  ก.ท.จ. เพชรบุร ี

  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
   สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
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