
 
 

(สําเนาคูฉบบั) 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตาํแหนงผูบริหาร   

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงสงูขึ้นสาํหรับตาํแหนงผูบริหาร 
--------------------------------- 

 

   ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหาร  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตาํแหนง
ผูบริหาร   

   อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 98 (6)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พัทลุง  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  18  มกราคม  
2548  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
1.1 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลงั (นักบริหารงานการคลัง 7)  
1.2 ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7) 

   2.    คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
          2.1 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นกับริหารงานการคลัง  7) 
           2.1.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานการคลัง  7)  
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงนักบรหิารงานคลัง 6 มาแลว ไมนอยกวา 4 ป 
           2.1.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ 
ก.ท.กําหนด  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
           2.1.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  15,410  บาท 
           2.2  ตําแหนง  หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7) 
           2.2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) มาแลว
ไมนอยกวา  2  ป  หรือ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  มาแลวไมนอยกวา  4  ป  

        2.2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ที่ ก.ท. กําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
        /2.2.3 ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาฯ................... 
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       2.2.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  15,410  บาท 
   3. ความรูความสามารถที่ตองการ 
       4.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
       4.2 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง 
       4.3 ความประพฤติ 
       4.4 ประวัตกิารรับราชการ 
       4.5 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
              (รายละเอียดตามผนวก ข.) 
   4. การสมัครเขารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
      ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ  กําหนดดวยตนเอง  ไดที่ทําการเทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแตวันที่  20  
เมษายน  2553  ถึงวันที่  11  พฤษภาคม  2553  ในวันและเวลาราชการ 
   5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
       ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือก
พรอมดวยหลักฐาน  ซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกฉบับ  
ดังตอไปนี้ 
       5.1 ใบสมัคร  (เอกสารหมายเลข 1) 
       5.2 สําเนาบัตรประวัติพนกังานเทศบาลและประวัติรับราชการ  (เอกสารหมายเลข 2) 
       5.3 สําเนาคุณวุฒกิารศึกษา  จํานวน  1  ชุด 
       5.4 รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา        
ขนาด    1 นิว้  จํานวน  2  รูป  (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
       5.5 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
       5.6 ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด 
       5.7 หนังสืออนุญาตของผูบังคับบัญชาใหสมัครคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 5) 
       5.8 หนังสือรับรองคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงบริหารที่กําหนดไวในคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 4 ป เปน 3 ป  (สําหรบัหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล)  จํานวน  1  ฉบับ 
       5.9 ขอมูลในการพิจารณาคัดเลือกเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการบริหาร  ไดแก  ความ
รอบรูงานในหนาที่  ความรอบรูในการบริหารงาน  การบริหารงานอยางมืออาชีพ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลักษณะอื่นๆ  ใหผูเขารับการคัดเลือก
จัดทํารายละเอียดแตละหัวขอ  ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ  A 4  (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)  
         /5.9 ขอเสนอวิสัยทัศน................ 
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       5.10 ขอเสนอวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือกใชกระดาษ A 
4 โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลม (เอกสารหมายเลข 3) 
       5.11 ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  เปนผลงานที่ยอนหลังไมเกิน 2 ป  จํานวน     
2 ช้ิน  ใหจัดทําเปนรูปเลมรวมกับการจัดทําวิสัยทัศน  (เอกสารหมายเลข 4) 

      5.12 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ – ช่ือสกุล (ถามี) 
            สําหรับเอกสารและหลักฐานตามขอ 5.9 - 5.11 ใหผูสมัครคัดเลือกจัดทํา  จาํนวน     
8   ชุด   
 

           อนึ่ง  การรับสมัครในครั้งนี้  ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ 
   6. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
        ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ 400  บาท 
   7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ขอมูล
ตางๆ  และการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู  ความสามารถและความเหมาะสมของผูสมัครตามที่
เห็นสมควร 
   8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนในการคัดเลือก      
ในวันที่  12  พฤษภาคม    2553  ณ   เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
   9. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ  ในวันจันทรที่     
31  พฤษภาคม    2553  ตั้งแตเวลา  10.00   น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ช้ัน 4  
อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
                10. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก  ในวันอังคารที่  1  มิถุนายน  2553  ณ   เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
 
 

         / จึงประกาศฯ..................  
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   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ    ณ  วันที่    31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2553 
 
 

 
        (นายเริ่ม  เพชรศรี) 

      ผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัพัทลุง 
      ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้น 

     สําหรับตําแหนงผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตาํแหนงผูบริหาร   

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงสงูขึ้นสาํหรับตาํแหนงผูบริหาร 
--------------------------------- 

 

   ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหาร  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตาํแหนง
ผูบริหาร   

   อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 98 (6)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พัทลุง  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  18  มกราคม  
2548  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ดังนี้ 

2. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
1.1 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลงั (นักบริหารงานการคลัง 7)  
1.2 ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7) 

   2.    คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
          2.1 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นกับริหารงานการคลัง  7) 
           2.1.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานการคลัง  7)  
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงนักบรหิารงานคลัง 6 มาแลว ไมนอยกวา 4 ป 
           2.1.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ 
ก.ท.กําหนด  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
           2.1.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  15,410  บาท 
           2.2  ตําแหนง  หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7) 
           2.2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) มาแลว
ไมนอยกวา  2  ป  หรือ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  มาแลวไมนอยกวา  4  ป  

        2.2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ที่ ก.ท. กําหนด (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
        /2.2.3 ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาฯ................... 

ราง 
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       2.2.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  15,410  บาท 
   3. ความรูความสามารถที่ตองการ 
       4.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
       4.2 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง 
       4.3 ความประพฤติ 
       4.4 ประวัตกิารรับราชการ 
       4.5 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
              (รายละเอียดตามผนวก ข.) 
   4. การสมัครเขารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
      ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ  กําหนดดวยตนเอง  ไดที่ทําการเทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแตวันที่  20  
เมษายน  2553  ถึงวันที่  11  พฤษภาคม  2553  ในวันและเวลาราชการ 
   5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
       ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือก
พรอมดวยหลักฐาน  ซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกฉบับ  
ดังตอไปนี้ 
       5.1 ใบสมัคร  (เอกสารหมายเลข 1) 
       5.2 สําเนาบัตรประวัติพนกังานเทศบาลและประวัติรับราชการ  (เอกสารหมายเลข 2) 
       5.3 สําเนาคุณวุฒกิารศึกษา  จํานวน  1  ชุด 
       5.4 รูปถายเครื่องแบบขาราชการ  หนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา        
ขนาด    1 นิว้  จํานวน  2  รูป  (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
       5.5 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
       5.6 ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด 
       5.7 หนังสืออนุญาตของผูบังคับบัญชาใหสมัครคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 5) 
       5.8 หนังสือรับรองคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงบริหารที่กําหนดไวในคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 4 ป เปน 3 ป  (สําหรบัหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล)  จํานวน  1  ฉบับ 
       5.9 ขอมูลในการพิจารณาคัดเลือกเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการบริหาร  ไดแก  ความ
รอบรูงานในหนาที่  ความรอบรูในการบริหารงาน  การบริหารงานอยางมืออาชีพ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลักษณะอื่นๆ  ใหผูเขารับการคัดเลือก
จัดทํารายละเอียดแตละหัวขอ  ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ  A 4  (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)  
         /5.9 ขอเสนอวิสัยทัศน................ 
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       5.10 ขอเสนอวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือกใชกระดาษ A 
4 โดยจัดพิมพและจัดทําเปนรูปเลม (เอกสารหมายเลข 3) 
       5.11 ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  เปนผลงานที่ยอนหลังไมเกิน 2 ป  จํานวน     
2 ช้ิน  ใหจัดทําเปนรูปเลมรวมกับการจัดทําวิสัยทัศน  (เอกสารหมายเลข 4) 

      5.12 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ – ช่ือสกุล (ถามี) 
            สําหรับเอกสารและหลักฐานตามขอ 5.9 - 5.11 ใหผูสมัครคัดเลือกจัดทํา  จาํนวน     
8   ชุด   
 

           อนึ่ง  การรับสมัครในครั้งนี้  ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ 
   6. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
        ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ 400  บาท 
   7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ขอมูล
ตางๆ  และการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู  ความสามารถและความเหมาะสมของผูสมัครตามที่
เห็นสมควร 
   8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนในการคัดเลือก      
ในวันที่  12  พฤษภาคม    2553  ณ   เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
   9. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ  ในวันจันทรที่     
31  พฤษภาคม    2553  ตั้งแตเวลา  10.00   น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ช้ัน 4  
อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
                10. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก  ในวันอังคารที่  1  มิถุนายน  2553  ณ   เทศบาลตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
 
 

         / จึงประกาศฯ..................  
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   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ    ณ  วันที่    31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2553 
 
 

 
        (นายเริ่ม  เพชรศรี) 

      ผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัพัทลุง 
      ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้น 

     สําหรับตําแหนงผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


