
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื�อแต่งตั�งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที�สูงขึ�น 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร  สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลกาํแพงเซา 

เรื�อง  รับสมัครคัดเลอืกเพื�อแต่งตั�งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที�สูงขึ�นสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร 
--------------------------------------------------- 

  ดว้ยคณะกรรมการคดัเลือกพนักงานส่วนตาํบลให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัที สูงขึ$นสําหรับ
ตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา จะดาํเนินการคดัเลือกพนกังานส่วนตาํบลเพื อเลื อน
ระดบัผูบ้ริหารตาํแหน่ง หัวหนา้สํานกังานปลดั อบต. (นกับริหารงานทั วไป) ระดบั 7 สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  102, 103, 107 และ 153 แห่งประกาศคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนตาํบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เรื อง หลกัเกณฑ์และเงื อนไขเกี ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ลงวนัที   9  ธนัวาคม  2545  (และแกไ้ขเพิ มเติมจนถึง พ.ศ. 2550) และคาํสั งองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกาํแพงเซาที   21/2555  ลงวนัที   17  มกราคม  พ.ศ.2555  เรื อง  แต่งตั$งคณะกรรมการคดัเลือก
พนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัที สูงขึ$น สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
กาํแพงเซา  จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกพนกังานส่วนตาํบล ดงันี$  
  ข้อ 1. ตําแหน่งที�รับสมัครคัดเลอืก 

หัวหน้าสํานักงานปลดั อบต. (นักบริหารงานทั วไป ระดบั 7)  องค์การบริหารส่วนตาํบล    
กาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
  ข้อ 2.  รายละเอียดตําแหน่ง  หน้าที�และความรับผดิชอบ  
  หนา้ที ความรับผดิชอบของตาํแหน่ง  ลกัษณะงานที ปฏิบติั  คุณสมบติัของผูส้มคัรและความรู้
ความสามารถที ตอ้งการ  (ผนวก  ก.) 
 
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถ้วนตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ
ตาํแหน่ง  นกับริหารงานทั วไป ๗  ในวนัสมคัร (วนัที  10  กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2555)  รายละเอียดดงันี$  
        3.1  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานปลดั อบต. (นกับริหารงานทั วไป
ระดบั 7) 

3.1.1 ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้มต่ ํ ากวา่นี$ ทุกสาขา ที  ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. 
รับรอง  และ  

3.1.2  ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนวิชาการและแผนงาน  (นกั
บริหารงานทั วไป 7)  หรือหวัหนา้ฝ่าย (นกับริหารงานทั วไป 7)  หรือที   ก.อบต.  เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่   
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2  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเกี ยวกบังานบริหารทั วไป  หรืองานอื นที เกี ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 

3.1.3  ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าสํานกัปลดั อบต.6 หรือหวัหน้า
ส่วนวิชาการและแผนงาน 6  (นกับริหารงานทั วไป 6  หรือเจา้หน้าที บริหารงานทั วไป 6)  หรือที  ก.อบต.
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเกี ยวกบังานบริหารงานทั วไป หรืองานอื นที 
เกี ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี กาํหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผูไ้ดรั้บปริญญาโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ํ า
กวา่นี$ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื นที  
ก.อบต.กาํหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี$ได ้
       3.2  ไดรั้บเงินเดือนไม่ตํ ากวา่ขั$น  16,190.-  บาท  (ขั$นตํ าของระดบั  7) 
 
  ข้อ 4.  การสมัครเข้ารับคัดเลือกและสถานที�รับสมัคร 
  ให้ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือกยื นใบสมคัรดว้ยตนเอง  (เอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ย
ประกาศ)  พร้อมเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ 5 , ขอ้มูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยประกาศ)  และ
หนงัสือรับรองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที ตนสังกดัอยู ่ ซึ งไดอ้นุญาตใหม้าสมคัรเขา้รับการคดัเลือก
ได ้ ณ สํานกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ตั�งแต่วนัที�  10  กมุภาพนัธ์ - 1  มีนาคม  2555  (เวน้วนัหยุดราชการ)  และสามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที้ โทรศพัท์หมายเลข 075-377581  ในวนัและเวลาราชการ และทาง www.kampangsao.go.th  
โดยผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกตอ้งตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัของตนเองว่าถูกตอ้ง  และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามคุณสมบติัในตาํแหน่งที สมคัรนั$น 
 
  ข้อ 5.  เอกสารและหลกัฐานในการสมัครคัดเลอืก 

        5.1 ใบสมคัรตามแบบที คณะกรรมการฯ กาํหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศ) 
 5.2 สาํเนาทะเบียนประวติัพนกังานส่วนตาํบลที รับรองสาํเนาโดยหน่วยงานการเจา้หนา้ที   

จาํนวน  1  ชุด 
        5.3 สาํเนาวฒิุการศึกษา ซึ งเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที สมคัรคดัเลือก  จาํนวน  
1  ชุด 
        5.4 รูปถ่ายเครื องแบบขา้ราชการ หนา้ตรงไมส่วมหมวก และไมใ่ส่แวน่ตาดาํ ขนาด  1 นิ$ว  
จาํนวน  1  รูป  (ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน) โดยเขียนชื อ – ชื อสกุล หลงัรูปถ่ายดว้ยตนเอง 
        5.5 หลกัฐานเกี ยวกบัประวติับุคคลและประวติัการรับราชการ  (เอกสารหมายเลข 2 แนบ
ทา้ยประกาศ)  จาํนวน  1  ชุด 
       5.6 หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผูผ้่านการประเมินเทียบประสบการณ์ 
บริหาร  กรณีนาํคุณวุฒิปริญญาโทเป็นประสบการณ์การบริหารเพื อลดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งบริหาร  
จาํนวน  1  ชุด 
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         5.7 หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลที ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที กาํหนดในประกาศนี$   และยนิยอมใหม้าสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
         5.8 ใบรับรองแพทย ์ ซึ งออกใหไ้มเ่กิน  6  เดือน 
         5.9 หลกัฐานอื น ๆ เช่น ใบสาํคญัการสมรส  การเปลี ยนชื อ-ชื อสกุล (ถา้มี) 
 
  ข้อ 6.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 
  ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื อดาํรงตาํแหน่งในระดบัที 
สูงขึ$นสาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร  ตาํแหน่งละ  400.-  บาท  (สี ร้อยบาทถว้น)  (ชาํระในวนัสมคัร) 
 
  ข้อ 7.  การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 

  คณะกรรมการคดัเลือกฯ  จะประกาศรายชื อผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก  ในวนัที�  2  มีนาคม 
2555 ณ หนา้ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และทาง 
www.kampangsao.go.th   
 
  ทั$งนี$   หากคณะกรรมการฯ ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูส้มคัรคดัเลือกผูใ้ดมีคุณสมบติัไม่ตรง
ตามที กาํหนดหรือเป็นผูข้าดคุณสมบติั คณะกรรมการฯจะตดัสิทธิผูน้ั$นมิให้เขา้รับการคดัเลือกหรือพิจารณา
ไมใ่หผ้า่นการคดัเลือกก่อนรายชื อผูน้ั$นออกจากบญัชีรายชื อผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและหากพบวา่เป็นการเจตนา
หรือจงใจทุจริตจะพิจารณาใหมี้การดาํเนินการทางวนิยัแก่ผูน้ั$น 
 
  ข้อ 8.  หลกัเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกเพื�อประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

         8.1 ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบแสดงวิสัยทศัน์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งที เข้ารับการ
คดัเลือก  พร้อมทั$งส่งเอกสารแสดงผลงานที ประสบความสาํเร็จ ซึ งเป็นผลงานยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนั
สมคัร (ผนวก ข.)  จาํนวน  3  ผลงาน  ให้คณะกรรมการคดัเลือกฯ  จาํนวน  9  ชุด  ในวนัสมคัร  ณ  ที ทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
         8.2 คณะกรรมการคดัเลือกฯจะดาํเนินการคดัเลือกโดยประเมินขอ้มูลในเอกสารต่างๆ ที 
ผูส้มคัรยื นแสดงต่อคณะกรรมการฯ  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 1-2  เอกสารวสิัยทศัน์และจะดาํเนินการ
สัมภาษณ์  รายละเอียดตาม  (ผนวก ค.) 
 
  ข้อ 9. กาํหนดวนั เวลา และสถานที�คัดเลอืกเพื�อประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

  กาํหนดสัมภาษณ์  ในวนัเสาร์ที� 10  มีนาคม  2555   ตั$งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นตน้ไป   
ณ  หอ้งประชุมสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ นอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
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  ข้อ 10.  การแต่งกาย 
  ผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งแต่งเครื องแบบสีกากีคอพบั  ในวนัสัมภาษณ์และใหน้าํ
บตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที ของรัฐไปแสดงในวนัคดัเลือกดว้ย 
 
  ข้อ 11.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ�นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลอืก 
  การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ด้รับการคดัเลือก  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งได้คะแนนสมรรถนะ
หลกัทางการบริหาร การปฏิบติังานในหน้าที   ความประพฤติ  คุณลกัษณะอื นๆ และคุณสมบติัของผูส้มคัร
คดัเลือก  รวมกนัไม่ตํ ากวา่ร้อยละ  60  บญัชีรายชื อผูผ้า่นการคดัเลือกตามประกาศนี$ ให้ไวไ้ดไ้ม่เกิน 60 วนั  
นับตั$งแต่ประกาศผลการคดัเลือกเป็นตน้ไป  และให้ไวส้ําหรับการแต่งตั$งให้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา  เทา่นั$น   
 
  ข้อ 12.  การประกาศรายชื�อผู้ได้รับการคัดเลอืก 

  คณะกรรมการคดัเลือกฯ  จะประกาศรายชื อผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ในวันจันทร์ที�  12   มีนาคม   
2555  ณ  สํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ นจงัหวดันครศรีธรรมราช    ศาลากลาง(หลงัใหม่)จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  (ชั$น 4)   อาํเภอเมืองฯ  จงัหวดันครศรีธรรมราช ,หน้าที ทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบล 
กาํแพงเซา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
  คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบติัและคะแนนการสัมภาษณ์แลว้
จดัลาํดบัจากผูที้ ไดค้ะแนนสูงสุดไปหาผูที้ ไดค้ะแนนตํ าสุด  หากปรากฏวา่คะแนนรวมเทา่กนัให้จดัลาํดบัผู ้
คะนนเทา่กนั  ดงันี$  

(ก) ถา้คะแนนรวมเทา่กนัจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถา้คะแนนสัมภาษณ์เทา่กนัจะพิจารณาจากผูไ้ดรั้บการแต่งตั$งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

ปัจจุบนัก่อน 
(ค) ถา้ไดรั้บการแต่งตั$งใหด้าํรงตาํแหน่งในตาํแหน่งระดบัพร้อมกนัจะพิจารณาจาก

เงินเดือนวา่ผูใ้ดมากกวา่ 
(ง) ถา้เงินเดือนเทา่กนัจะพิจารณาจากอายรุาชการ 
(จ) ถา้อายรุาชการเทา่กนัจะพิจารณาจากเครื องราชอิสริยาภรณ์ชั$นสูงกวา่ 
(ฉ) ถา้เครื องราชอิสริยาภรณ์ชั$นเดียวกนัจะพิจารณาวา่ผูใ้ดไดรั้บก่อน 
(ช) ถา้ไดรั้บเครื องราชอิสริยาภรณ์ในชั$นเดียวกนัพร้อมกนัให้พิจารณาผูใ้ดมีอายมุากกวา่ 
 
ข้อ 13.  การบรรจุและแต่งตั�งผู้ได้รับการคัดเลอืก 

เมื อประกาศผลการคดัเลือก  คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคดัเลือกให ้ก.อบต. 
-5-/ จงัหวดันครศรี...... 

 



-5- 
 

จงัหวดันครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั$ง โดยผูที้ อยูใ่นลาํดบัที ดีกวา่จะไดรั้บการแต่งตั$ง
ก่อนผูที้ อยูใ่นลาํดบัถดัไป 
   
   ประกาศ  ณ  วนัที    31   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2555 
 
      สมศกัดิ\   ราโชกาญจน์ 

(นายสมศกัดิ\   ราโชกาญจน์) 
ผูท้รงคุณวุฒิใน ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคดัเลือกพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งที สูงขึ$น 
สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพงเซา 


