ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับ
ตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
****************
เนื่องด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ส าหรั บ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลต าบลบ้ า นเขว้ า จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาล
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๙๘ (๖) ของประกาศคณะกรรมการ
พนัก งานเทศบาล จังหวั ด ชัย ภูมิ เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ย วกั บ การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ตาแหน่งเลขที่ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ จานวน ๑ อัตรา
๒ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สมัคร
๒.๑ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ ลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ เป็ นไปตามมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ที่ ก.ท.ก าหนดในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง ในวัน รับ สมัคร และคุณสมบัติข องผู้มี สิท ธิ เ ข้ารั บ การ
คัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ)
๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๓.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร
๓.๒ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่ง
๓.๓ ความประพฤติ
๓.๔ ประวัติรับราชการ…

-๒๓.๔ ประวัติรับราชการ
๓.๕ คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามเกณฑ์การคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
๔. การสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัคร
การสมัค รคั ดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครคัดเลือก (ตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด ด้วยตนเอง
ตั้งแต่ วันที่ ๑8 เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๙-๑๐๙๗
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
ในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๕.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวนตาดา
ขนาด ๑ นิว้ จานวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๒ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๓ สาเนาบัตรประวัติพนั กงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสาเนาทุกหน้า
จานวน ๑ ชุด
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จานวน ๑ ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนา (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
๕.๕ ส าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และส าเนาผลการศึ ก ษา (Transcript)
ที่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด อย่างละ ๑ ชุด
๕.๖ หนั ง สื อ รั บ รองจากนายกเทศมนตรี ต้ น สั ง กั ด ที่ อ นุ ญ าตให้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก
เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ (ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ)
๕.๗ แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)(ตามเอกสารหมายเลข ๕

ท้ายประกาศ)
๕.๘ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕ กระดาษ A๔ และแบบแสดง
สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต) (ตามเอกสารหมายเลข ๖
ท้ายประกาศ) จานวน 8 ชุด
สาหรับการรับสมัครคัดเลือก…

-๓สาหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้ ส มั ค รรายใด มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรื อ ก.ท.จ.ชั ย ภู มิ
คณะกรรมการคั ด เลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใ นการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกและไม่มีสิท ธิ
ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดๆ
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูส้ มัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท
๗. การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก วั น เวลา และสถานที่
ประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
และทาง www.bankhwao.go.th กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือก ไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่า
คะแนนประวัตกิ ารรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้น มีสิทธิที่จะยืนยัน
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติ
การรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยทาหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตาบลบ้านเขว้า พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น หรื อ ที่ จ ะทั ก ท้ ว งคะแนนประวั ติ (คุ ณ สมบั ติ ) ได้ ที่
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือก
ไม่ประสงค์จะให้เพิม่ รายชื่อ หรือคะแนนประวัตกิ ารรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด
ทั้ ง นี้ หากคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ตรวจพบในภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กผู้ ใ ด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้น
มิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาให้มีการดาเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้นนั้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ข้อมูลต่างๆ
และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร
และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา (ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ)
๙. การประกาศวัน เวลา…

-๔๙. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ
รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ตามข้อ ๗
๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนด แล้วรวม
คะแนนสมรรถนะหลั ก ทางการบริหาร (สัมภาษณ์) และคะแนนประวัติ ก ารรับ ราชการ(คุณสมบัติ )
ซึ่งต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แล้วจัดลาดับจากผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนน
ต่าสุด โดยผูท้ ี่มชี ื่ออยู่ในลาดับที่ดกี ว่า จะได้รับการแต่งตั้งก่อน ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากปรากฏว่า
คะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากั น จะจัดลาดับผู้ที่มีคะแนนเท่ากันตามเกณฑ์ที่กาหนดใน (เอกสาร
หมายเลข ๒ ท้ายประกาศ)
๑๐.๒ เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ ๑๐.๑ เสร็ จ แล้ ว คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ
จะรายงานผลการคั ด เลื อ กต่ อ นายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นเขว้ า โดยจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า น
การคัดเลือก เรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อประกาศผล
การคั ด เลือก ทั้งนี้ จะขึ้นบัญ ชี ผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไ ม่เ กิน ๖๐ วัน นับ แต่ป ระกาศผลการคัดเลือก
พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ. จังหวัดที่มพี นักงานเทศบาลในจังหวัดนั้นสมัครเข้าทราบ
๑๑. การแต่งตั้ง
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ชัยภูมิแล้ว โดย เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จะดาเนินการ
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีต้นสังกัดผู้ผ่านการคัดเลือกได้ออก
คาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุวศักดิ์ ชัยบุตร)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ลงวันที่
เมษายน ๒๕๕๕
*************************
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ชื่อตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป 7
ตาแหน่งประเภท
บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมี หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป หรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิ จ ารณา ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะ และด าเนิ น การ
ปฏิบัติงาน ที่ต้อ งใช้ค วามชานาญพิเ ศษเกี่ย วกั บ งานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุ ก าร โดยควบคุ ม
ตรวจสอบการจัดการงาน ต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ และ
สัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติด ตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ย วกับ งานในหน้าที่
เข้าร่ว มประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ไ ด้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตราก าลั งเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
/ คุณสมบัติ.....

-2–
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 คือ ได้รับปริญญาตรี
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ ุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
(2) ด ารงต าแหน่ ง หรื อเคยด ารงต าแหน่ งหั วหน้ าฝ่ าย (นั ก บริ หารงานทั่ วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ด ารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงาน
ทั่วไป 6) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดย
จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการวางแผน
การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
(4) อัตราเงินเดือน ไม่ต่ากว่า ระดับ 7 ขัน้ 16,190 บาท
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการบริ ห ารงานทั่ ว ไป อย่ า งเหมาะสมแก่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ในตาแหน่งหน้าที่
2. มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในกฎหมายว่ า ด้ว ยเทศบาล กฎหมายว่ าด้ วยระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในนโยบายและแผนงานด้ า นต่ า งๆ ของส่ ว นราชการ
ที่สังกัด
4. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6.
มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรูค้ วามเข้าใจ ในหลักการบริหารงานบุคคล
8. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9. มีความรูท้ างคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผ่นตารางทาการ (spreadsheet)
**********************

