
                        
 

ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกพนกังานเทศบาล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่งูขึ้น 
ตําแหนง ผูบริหารของเทศบาล  เทศบาลเมืองทุงสง 

อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมคัรคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้น 

สําหรบัตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
-------------------------------- 

 
 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  เทศบาลเมืองทุงสง  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช            
จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับตําแหนง
ผูบริหารของเทศบาล  ตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ระดับ 8  (นักบริหารงานทั่วไป 8)  
กองวิชาการและแผนงาน   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 
 1.  ตําแหนงที่รับสมัครคดัเลือก  
  ตําแหนงผูอํานวยการกองวชิาการและแผนงาน ระดบั 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)  
ตําแหนงเลขที ่07-0102-004   กองวชิาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.  หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมหีนาที่ความรบัผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง หรือหัวหนาหนวยงาน
อ่ืนที่มหีนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียว กนั 
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานกุาร โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3.  ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา วิเคราะห ทาํความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ และดําเนนิการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพเิศษเกีย่วกับงานบรหิารทัว่ไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบ
การจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพนัธ            
งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  งานรักษาความสงบเรียบรอย 
งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและ
สัญญา  งานรวบรวมขอมลูสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรือ่งและเตรียมการสําหรับการประชุม         
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชมุ  งานทาํรายงานการประชมุและรายงานอื่น ๆ   งานตดิตอกับหนวยงานและ 
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บุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เกีย่วกบังานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการทีสั่งกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน  วางแผน มอบหมาย
งาน  วินจิฉัย  ส่ังการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล และ
แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

 4. คุณสมบัติของผูมีสทิธิสมัครคัดเลือก  ผูสมัครคัดเลือกจะตองเปนผูมคีุณสมบัติ
ครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี ้
       (1) ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานีทุ้กสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.ท.รับรอง 
และ  
  (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสาํนกัปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นกับริหารงานทัว่ไป 7)  หรือที ่ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานบริหารทัว่ไป  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลว             
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
  (3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นกับริหารงานทั่วไป 7) 
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานบริหารทั่วไป  หรือ
งานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการวางแผน  การบริหาร  การบรหิารธุรกิจ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  
เศรษฐศาสตร  วจิัย   หรือทางอืน่ที ่ก.ท.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได หรือ  
  (4) ดํารงตําแหนงในระดับ 8 ว หรือ 8 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป   
โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานทัว่ไป  หรืองานอืน่ทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  
   (5)   เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น    18,910    บาท  
 

  5.  ความรูความสามารถที่ตองการ 
  ผูสมัครคัดเลือกตองมีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะตางๆทีจ่ําเปนสาํหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง  ไดแก 
 1. สมรรถนะหลกัทางการบริหาร 

 2. สมรรถนะที่เกีย่วของกับงานในตําแหนง 
 3. ความประพฤติ 
 4. ประวัติการรับราชการ 
 5. คุณลักษณะอื่นๆที่จาํเปนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
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 6.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมคัรสอบ  
  ใหผูมีสิทธิสมคัรเขารับการคัดเลือก  ยืน่ใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ที่คณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ   กาํหนด ดวยตนเองไดที ่  งานการเจาหนาที ่  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     
เทศบาลเมืองทุงสง   ต้ังแตวันที่  21  มกราคม  2551 ถึงวันที ่ 12 กุมภาพันธ  2551   ระหวางเวลา 
08.30 – 16.30 น. (เวนวนัหยุดราชการ) 
 
 7.  เอกสารและหลกัฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมคัร 
  ใหผูสมัครคัดเลือกฯ ยืน่ใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาทีรั่บสมัครคัดเลือกพรอมหลักฐาน
และเอกสารตางๆ  ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกําหนด  ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถกูตอง และลงลายมือชื่อ
กํากับไวในเอกสารทกุฉบับ  ดังนี ้
  7.1 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) พรอมรับรองสําเนา       
(ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกนั)  จํานวน   1   ชุด 
  7.2 สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครคัดเลือก  พรอมรับรองสําเนาทกุหนา
จํานวน  1   ชดุ 
  7.3 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัต ิรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้   
  7.4 หนงัสือรับรองจากนายกเทศมนตรี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทาย
ประกาศนี ้
  7.5 ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน  ความยาวไมนอยกวา 5 หนากระดาษ A4  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบทายประกาศนี้  จํานวน   8  ชุด 
  7.6 แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางบริหาร  ตามเอกสารหมายเลข 4 แนบทาย
ประกาศนี ้  จาํนวน   8  ชุด 
  
 สําหรับการคัดเลือกในครั้งนี ้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลงัปรากฏวาผูสมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถอืวาเปนผูขาดคุณสมบัติ          
ในการสมัครเขารับการคัดเลือก และไมมสิีทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 
 8. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  
  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนยีมในการสมคัรคัดเลือก  คนละ  400  บาท 
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 9. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ณ  สํานกังาน
เทศบาลเมืองทุงสง  ตั้งแตวนัที ่ 14  กุมภาพนัธ  2551  เปนตนไป 
 
 10. หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนนิการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ  และโดยการประเมิน
จากการจัดทาํวิสัยทัศน  เอกสารและขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดงันี ้
 ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติและ          
คุณลักษณะอื่น ๆ  จาํนวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
 1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน 
 วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก       ผูเขารับการ
คัดเลือก  จะตองจัดทาํเอกสารเพื่อแสดงวสัิยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  โดย
ควรจะนาํเสนอขอมูลดานตาง ๆ  ดงันี ้

• ขอมูลสวนบุคคล 
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหนาที ่
• แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก 

 2)   ความรอบรูงานในหนาที ่ จํานวน    20   คะแนน 
 ความรอบรูงานในหนาที ่  พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  กฎหมาย  
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กฎหมายเกี่ยวของกับ
เทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  รวมทัง้ความรูเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
 3) ผลงานที่ประสบความสาํเร็จในอดีต  จาํนวน  10  คะแนน 
 ผูเขารับการคดัเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ
มาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือ 
หนวยงานสวนราชการอื่นได  เชน  การจดัโครงการใหม ๆ  ที่ประชาชนไดรับประโยชนจาํนวนมาก ๆ  หรือ  
การคิดคนแนวทางบรหิารงานใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง  โดยใหจัดทาํ
เปนเอกสารนาํเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจจัดทาํรวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
 4) ความรอบรูในการบริหาร       จาํนวน   10  คะแนน 
 ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหารเชน หลักการบริหาร
สมัยใหม  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชงิกลยุทธ  เทคนคิการบริหารตาง ๆ   
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 5) การบริหารอยางมืออาชีพ       จํานวน  10   คะแนน 
 การบริหารอยางมืออาชีพ  พจิารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยทุธ  
ความเปนผูนาํ  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนา  ของผูเขารับ
การคัดเลือก 
 6) การบริหารงานบุคคล       จาํนวน    10    คะแนน 
 การบริหารงานบุคคล  พจิารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว  ทกัษะในการ
ส่ือสาร  การประสานสัมพนัธ  ของผูเขารับการคัดเลือก  การประสานงานกับสวนอืน่ 
 7) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์     จํานวน   10   คะแนน 
 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจากความรับผิดชอบ และการ
ตรวจสอบได  การทาํงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
 8) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอื่น ๆ 10 คะแนน  เชน 
 1) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จาํเปนสาํหรับนกับริหารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ   เชน   มุงประโยชนของ 
สวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานาํ  
กลาเปลี่ยน  มคีวามโปรงใส   
 2) ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใสหนาที่
การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกบัทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
 3) มนุษยสัมพนัธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตัิงานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ    
แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ และหรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทัง้เต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
 4) ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคดิเห็นที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบงัคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
 5) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค  ความพยายามในการบริหารงาน  
ความรับผิดชอบ 
 6) ความมัน่คงในอารมณ  พจิารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 
 ข. ประวัติการรบัราชการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (รายละเอียดแนบทาย) 
ไดแก 
 1) เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 2) วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 



.6-

3)

r::tJ:: 

L 'J~'l n'l 1c;1'l1~ 1Ji'l LL ~\l~ L 'l.!1Ji 'l LL ~\l~~'ltJ~ 'l'l.!LL~ ::1:: vrtJ,j~~1J'l.!.
"

~::LL 'l.!'l.!L(Jl~ 20 ~::LL 'l.!'l.!

4)
aPJ:::LL 

\.!\.!L(J1~ 201J'ltJ1'l-nn'l1. ~~LLt.!t.!

5) ~,)13,J~c;1tJ'f)~~~~ ('J-XtJ) 5 U ~:;LL~~L~3,J 10 ~:;LL~~

6) ~,)13,J~~,)13,J'J!'f)UtJ'f)~~~~ 5 U ~:;LL~~L~3,J 10 ~:;LL~~

Lc;1tJL ~ ~~.;J ~ 'iL -n1fun1'iroi c;1 L~'f) n LU~~ n'i'f) n ~ :;LL ~~fOJru~ 3,JU~"JJ'f)~ [J1~L'f)~L ~LLUU~.~1J
" "~:;LL 

~~~ t1J~ 3,Ju;j (L'f) n~ 1 'i~3,J1tJ L~"JJ 1) -rI~U ~:;LL ~~~ t1J~ 3,Ju;j rJf'f)~ L,j~11J (;113,J~~ n Ln t1Jon ~:; LL ~~..
"

Pl t1J ~ 3,J U ~ LL ~ U ~ 1 tJ U 'i:; n 1 ~ U.
-¥ OJ ~ "OJ Q '1 "

11. rr1'i"lJ'U'Uru.LleJf'1CP'1b~'eln bCP'l
..OJ

1 'tJn'iru~31 cJ ~1'tJn1'iA (i1 b~'r)n)J1 nn~1~1'tJ'J'U~1 Lb ~\l~~1~ bb~::!11f.J~~~31 ~1bb ~\l~~1~
OJ

, 0-

,~)J~ n 1 'tJb VI ~tJ1~!11f.J1 'tJb'J~1 60 ~'tJ \!tJbbt;1~'tJiJ'i::n1~ ~~ n1'iA (i1 b~'r) n'1 LVI ~tJ1~~::bbt;1~ (;]~1 ~cJ1tJfftJ
OJ

'11'iA (i1 b~'r) n~ b ~~'r)'r)!11 'tJ~1 c;)tJ~ c1 (i1LiJ [;11)JiJ'i::n1 ~ ~~ n1'iA (i1 L~'r) n'1 1 ~(;)1 'i~ ~1 Lb ~\l~LtJf~1 n~'tJ
OJr::f.J::b'J~1 

c;)~ ntti1'J bb~'J ,j ry~~1'i'r)~1 ~f.J nL~n

,j ry~~ b VI ~tJ1~~'tJL~~1)J1'iC1'JJ'r) 1ojf,jC\!~ A (i1L~'r) n~\!n~1'tJb VI ~tJ1~~1LL ~\l~tJ1~1'i'JJ'r)~

,VI~tJ1~b~'r)~\-1~~~LtJf.
.1"" ~. ~ ~

12. nl'iu'i::nlf!1 'J\J b'J~l bb~::~~1\J'V1CP11b\J\Jnl'iACP1~~'eJn

~CtJ:::n11~n11r1C;)L~'f}n "1 '"1:::~1L11\Jn11r1C;)L~'f}n "l\J1\Jf!ln~~ 29 n~[1l..;(\Jfi 2551..
";j~LL~L,)~1 

09.30 \J. LU\J~'-!LtJ CtJ ,:f'f}~tJ~1J1\n11tJ1:::fi1'-!~1l1L"'~1J1~ 'f}1~11~1~n~1'-!L"'~U1~

'* I
,Vl ~1J,,)~ L~'eJ~Vl~~~.

.1 

., ..Ju'i~n1P1 
ru ,)~V1

~
7 L(;1'f}'\.! ~n1'1ro1~ ~.~. 2551

~ .j;1 , .cJJ/

(tJ1:;L~~S ""1eJ~tJ1\.1)
I 0-U1:;D1\.1n11~ 

n11r1 ~ L~leJn L ~IeJLL~~ r;i~~-Jn~1\.1L"" P!tJ1~ L ~ ~11~ ~1LL ~,j~

L \.I1:;vrtJ~~~~\.I ~1~ftJ ~1LL ~,j~ c:rtJ~~11"1J1eJ~ L"" P!tJ1~
OJ OJ

~, 0, .,., ..
L..., ~tJ1~L~IeJ~""~~~ 1eJ1LJ1IeJ""~~~ 9~~'J~\.IP11~1fi11~11"D..

".""~";"'(H..;.'n".1JI,n,.lu.Ii."P'


