
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลสุเทพ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

               ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลสุเทพ 

........................................... 

  ด้วย เทศบาลต าบลสุเทพ โดยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่ง

ผู้บริหารของเทศบาลต าบลสุเทพ จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ในระดับที่สูงขึน้ ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนเงินเดือน

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔ และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๔๗ ข้อ ๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สูงขึ้นส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลสุเทพ  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 

  ๑. หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

  ๒. หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)  

  ๓. หัวหนา้ฝา่ยวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

  ๔. หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๗) 

  ๕. หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) 

  ๖. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงาน

เทศบาล (เพิ่มเติม) ที่รับสมัครคัดเลือก ในวันรับสมัคร และตามประกาศหลักเกณฑ์ การเลื่อนและ

แตง่ตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ คอื 

 

 

๒/ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง... 



 ๒ 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทั่วไป ๘) 

  (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ ข้อ ๑ และ 

                   (๒) ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งหัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานการ

ทั่วไป ๗) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน

บริหารงานทั่วไป  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี  หรอื 

         (๓) ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  

หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก าหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี ส าหรับผู้ได้รับ

ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรอืทางอื่นที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  

  (๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๘) 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบรหิารงานทั่วไป ๗) 

            (๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ ข้อ ๑ และ 

               (๒)  ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) หรอื

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะตอ้งปฏิบัติ   

ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี   

  (๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๗) 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบรหิารงานช่าง ๗) 

          (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ๖ ข้อ ๑  และ 

          (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ๖  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า    

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

  (๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๗) 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบรหิารงานสาธารณสุข ๗) 

          (๑) มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ๖ ข้อ ๑  และ 

          (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ๖ หรือที่ ก.ท.

เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี  

  (๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๗) 

 

 

๓/ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง … 



 ๓ 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบรหิารงาน

สวัสดิการสังคม ๗) 

  (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ ข้อ ๑ และ 

  (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

๗) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน

สวัสดิการสังคม  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี หรอื 

  (๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน

สวัสดิการสังคม ๖) หรือหัวหน้ากอง (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม  หรืองานอื่นที่

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ก าหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือ

เทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างสังคม-สงเคราะห์ศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  การพัฒนาชุมชน การบริหาร 

การปกครอง  หรอืทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  

  (๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๙,๘๖๐ บาท (ขั้นต่ าของระดับ ๘) 

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

คัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุก

ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) พร้อมรับรองส าเนา 

จ านวน ๘ ฉบับ  

  ๓.๒ ส าเนาบัตรประวัตพินักงานเทศบาล พรอ้มรับรองส าเนา จ านวน  ๘  ชุด 

  ๓.๓ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย

ประกาศนี้ 

  ๓.๔ เอกสารเสนอผลงาน จ านวน ๘ ชุด ประกอบด้วย 

   (๑) ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานที่ผู้

เข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่ง (SWOT)  

   (๒) จัดท าวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับปัญหา

ตามขอ้ (๑) และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   (๓) เสนอผลงานที่สอดคล้องกับ (๑) และ (๒) จ านวน ๓ ชิน้  

 

 

๔/ ให้ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก... 



 ๔ 

  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นมีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี

คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ

การคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแตง่ตัง้ให้ ด ารงต าแหน่งใด ๆ       

๔.  การสมัครคัดเลือก และสถานที่สมัครคัดเลือก 

  ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ใหย้ื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ซึ่งผู้สมัคร

ได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเอง พร้อมใบสมัครต่อ

เจ้าหนา้ที่รับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ 

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๔๐๐ 

บาท (สี่รอ้ยบาทถ้วน) 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ และ เว็บไซต์เทศบาล www.suthep.go.th  

  ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มชืี่อเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนน

คุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกหรือทักท้วงขอแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสาร

หลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนน คุณสมบัติได้ที่ส านักงาน

เทศบาลต าบลสุเทพ ภายในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ในวันเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลา

ดังกล่าว ถือว่าผูส้มัครฯ ไม่ประสงค์จะเพิ่มรายชื่อหรอืแก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่ประการใด 

  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลัง ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผูใ้ดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้น

มิใหเ้ข้ารับการคัดเลือกหรอืพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรอืถอนรายชื่อผูน้ั้นออกจากบัญชีผู้รับการ

คัดเลือกและหากพบว่าเป็นการเจตนา หรอืจงใจทุจรติจะพิจารณาให้มกีารด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นัน้ 

 

 

๕ / ๗.  ก าหนดวันด าเนินการคัดเลือก… 



 ๕ 

๗.  ก าหนดวันด าเนินการคัดเลือก 

  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่น

จังหวัดเชยีงใหม ่ช้ัน ๓ อาคารอ านวยการกลาง ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่         

๘.  เกณฑ์การตัดสินและวิธีการคัดเลือก 

  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และโดยการประเมิน

จากการจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณา

จาก 

  ๘.๑   การสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

(๑) วิสัยทัศน์ (๓๐ คะแนน) 

(๒) ความรอบรู้ (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากความรอบรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่

จะแต่งตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ 

เทศบาลในต าแหนง่ที่สมัครคัดเลือก หลักการบริหาร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน เศรษฐกิจสังคม และการเมอืง 

  (๓) ปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ในด้านต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหนา้ รวมถึงความสามารถในการประสานงานอื่น ๆ  

 (๔) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า (๒๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความเป็น

ผูน้ าสุขภาพร่างกาย และจติใจ 

๘.๒  คะแนนคุณสมบัติ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

 (๑) เงินเดอืน (๒๐ คะแนน) 

 (๒) วุฒิการศึกษา (๒๐ คะแนน) 

 (๓) อายุราชการ (๒๐ คะแนน)   

 (๔) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) 

 (๕) ความดคีวามชอบย้อนหลัง ๕ ปี (๑๐ คะแนน) 

 (๖) การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (๑๐ คะแนน) 
 

 

 

 

๖ /โดยใหผู้ส้มัครเข้ารับการคัดเลือก... 
 



 ๖ 

  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตัวเอง ในแบบสรุป

คะแนนคุณสมบัติ ทั้งนีค้ะแนนคุณสมบัติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศ

นี ้
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                   
 

  

(นายวันชัย  บุณยสุรัตน์) 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหนง่ผู้บริหาร 

ของเทศบาลต าบลสุเทพ 
 


