
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  
      ส าหรบัต าแหนง่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครศรีธรรมราช 

______________________________________ 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ ต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ประกอบมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดังต่อไปนี้ 

  1.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
       ต าแหนง่ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา  

  2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
       ผูป้ระสงค์จะสมัครคัดเลอืกตอ้งเปน็ผูมี้คุณสมบตัคิรบถ้วน ตามคุณสมบตัเิฉพาะต าแหนง่
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามท่ี ก.ท. ก าหนด ดังนี้ 
       1.  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 ดังนี้  
            1.1  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชา  
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
            1.2  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
            1.3  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
       2.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้ว               
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
             2.1  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และรองปลัด (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
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             2.2  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหาร งานองค์การบริหารส่วนต าบล) และปลัด                       
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น              
3 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ 
             2.3  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด ระดับ 6 (นักบริหารงาน
เทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) และปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี ก าหนด ระยะเวลา 8 ปี ให้ลดเป็น 7 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
       3.  การน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามข้อ ๑.2-๑.3 ให้ด าเนินการตามประกาศ 
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่น
ผลงานให้ยื่นได้ภายใน 6 เดือน ก่อนด ารงต าแหน่งนั้นครบ 3 ปี หรือ 7 ปี แล้วแต่กรณี 
       4.  เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (22,700 บาท)  

  3.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอ              
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7577 2574 

  4.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       4.1  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1)  
       4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน   
6 เดือน จ านวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
       4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน 1 ฉบับ             
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
       4.4  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือกพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 
       4.5  ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาผลการศึกษา ( Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด อย่างละ 1 ชุด 
       4.6  หนังสือรับรองการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหาร 
จากส านักงาน ก.ท. (กรณีใช้วุฒิปริญญาโท) 
       4.7  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้มาสมัครคัดเลือกได้ จ านวน 1 ฉบับ 
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
       4.8  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 3)  
       4.9  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร  
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       4.10  แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 
5 หน้ากระดาษเอ-4 จ านวน 8 เล่ม (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
       4.11  ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร จ านวน 2 ผลงาน โดยเป็น ผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 8 เล่ม (ตามเอกสารหมายเลข 5) 
(เอกสารหมายเลข 4.10 และเอกสารหมายเลข 4.11 ให้รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน) 
       4.12  หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ                      
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
        ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครคัดเลือกคนละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับ               
การคัดเลือกและคะแนนคุณสมบัติ พร้อมเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใด              
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับ
การคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้รับการคัดเลือก และหาก
พบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 

  7.  ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สถานที่
ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด โดยเวลา และ สถานที่ คัดเลือก  จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่                    
22 สิงหาคม 2559 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  8.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ผลงาน            
ที่ประสบความส าเร็จ ประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยประเมินจาก             
การจัดท าผลงานและการน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก การสัมภาษณ์ เอกสาร 
และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือกและพิจารณา ดังนี้ 
  8.1  สมรรถนะหลักทางการ บริหาร การปฏิบัติ งานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณสมบัติ            
อ่ืน ๆ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
         (1)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม                
20 คะแนน 
     วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 

/(2) ความรอบรู้งาน... 
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   (2)  ความรอบรู้งานในหน้าที่   คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
         ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรอบรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่ง           
ที่จะแต่งตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล                  
ในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   (3)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
         ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ
มาแล้วเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จ านวน มาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดี
ยิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
   (4)  ความรอบรู้ในการบริหาร   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
   (5)  การบริหารอย่างมืออาชีพ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
         การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากกา รตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์             
ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับ                  
การคัดเลือก 
   (6)  การบริหารงานบุคคล    คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
         การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะ                
ในการสื่อสาร การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 
   (7)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
          การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้           
การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
   (8)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  คะแนนเต็ม             
10 คะแนน 
         1)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร พิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงานโดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
         2)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
         3)  มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ 
และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจ                        
ในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
         4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ แสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
 

/5) ทัศนคต.ิ.. 
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         5)  ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน 
ความรับผิดชอบ 
         6)  ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ              
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต โดยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และประเมิน
สมรรถนะของบุคคล พิจารณาดังนี้ 
  8.2  คะแนนประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
         (1)  เงินเดือน     คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
         (2)  วุฒิการศึกษา     คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
         (3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
         (4)  อายุราชการ     คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
         (5)  การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
         (6)  ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
         โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกเป็นผูก้รอกคะแนนคุณสมบตัขิองตนเอง                     
ในแบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติ
แนบท้ายประกาศนี้ (ตามเอกสารหมายเลข 6) 

  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผูคั้ดเลอืกตอ้งผา่นเกณฑ์การคัดเลอืก ดงันี้  
        9.1  คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
        9.2  คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร   ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

                  ทัง้นี ้ คะแนนเฉลีย่ท้ังสองสว่นจะตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการคัดเลือก 

  10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
         การข้ึนบญัชีผู้ผา่นการคัดเลอืกจะจัดล าดบัจากผูที้ไ่ดค้ะแนนสงูสดุไปหาผูที้ไ่ดค้ะแนน
ต่ าสุด และหากคะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากัน ให้จัดล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ดังนี้ 
         10.1  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์  
         10.2  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
และระดับปัจจุบันก่อน 
         10.3  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
         10.4  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ  
         10.5  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า  
         10.6  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน  
         10.7 ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้มีอายุมากกว่า  

 
/11. การประกาศผล... 
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  11.  การประกาศผลการคัดเลือก 
          คณะกรรมการคัดเลอืกฯ จะประกาศผลการคัดเลอืกภายในวันท่ี 1 กันยายน 2559                 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  12.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
          เทศบาลต าบลดอนตรอ จะขึน้บญัชีผู้ผา่นการคัดเลอืกไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
ในเทศบาลนั้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจให้เทศบาลนั้นแต่งตั้งผู้ได้รับ                 
การคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอได้ 

  13.  การแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ 
          ผูที้ไ่ดร้ับการคัดเลอืกตามประกาศผลการคัดเลอืก จะไดร้ับการแตง่ต้ังเมือ่ไดร้ับ            
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

 
 
 

อนันต์  ธรรมานนท์ 
 

(นายอนันต์  ธรรมานนท์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนตรอ 

 
 

 
 

 
 
 
 


