ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลือ่ นและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีส่ งู ขึ้น
ตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้
ตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
…………………………………………..
ด้วยเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสายงานบริหาร จํานวน 1 ตําแหน่ง โดยวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๙๓ ข้ อ ๙๔ (๔) และข้อ ๙๘ (๖) แห่ง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในคราวประชุม
ก.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ตาก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหน่งทีร่ บั สมัครคัดเลือก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
เลขที่ตําแหน่ง 16-2-00-1101-001 สังกัดเทศบาลเมืองตาก
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
2.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับสูง)
2.1.1 มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.1.2 ดํารงตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
/(3)...

-2(3) ดํารงตําแหน่งรองปลัด(นักบริหารงานเทศบาล (ระดับ 9) และรองปลัด (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)โดยมีระยะเวลารวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
(4) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)และปลัด (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะคัดเลือก
โดยแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
2.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา 26,100.-บาท
๓. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันและเวลา
ราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กฯ ให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
รับสมัครคัดเลือก พร้อมเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้นพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (ผนวก ข)
๔.๒ รูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือกฯ จํานวน ๑ ชุด
๔.๕ สําเนาใบปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวนอย่างละ ๑ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
๔.๗ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด หรือผู้ที่มีอํานาจในการบรรจุแต่งตั้งอนุญาต
ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ (ผนวก ค)
๔.๘ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติและหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติ (ผนวก ง)
๔.๙ แบบแสดงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและ
ผลงานที่ประสบความสําเร็จ แสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักการบริหาร หรือผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน (ผนวก จ) และยื่นในวันสมัคร
๔.๑๐ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้า
รับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใดๆ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท
และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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-3๖. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก และทางเว็ปไซด์ www.tessabantak.go.th
๗. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยประเมินจากการนําเสนอวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม (ผนวก ฉ)
๘. กําหนดวันคัดเลือกและสถานทีด่ ําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการ คัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ประกาศ
๙. การแต่งกาย
ให้ผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พร้อมบัตร
ประจําตัวผู้สมัคร
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนด แล้วรวมคะแนน ซึ่งต้องมี
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด โดยผู้ที่ได้
ลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
๑๐.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
๑๐.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
๑๐.๓ ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
๑๐.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
๑๐.๕ ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
๑๐.๖ ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ได้รับก่อน
๑๐.๗ ถ้ า ได้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นชั้ น เดี ย วกั น พร้ อ มกั น ให้ พิ จ ารณาผู้ ใ ด
มีอายุมากกว่า
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพิ่ม
อีก เทศบาลเมืองตากอาจจะพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลําดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก
นั้นให้ดํารงตําแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของเทศบาล
๑๑. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก และทางเว็ปไซด์ www.tessabantak.go.th
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-4๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
เทศบาลเมืองตาก จะบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) และ
หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) กําหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

( นายอุทัย ปัญญาสว่าง)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก

