
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลี  อําเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาํบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗)  

--------------------------------------------------- 
   

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลี   จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา      (นัก
บริหารงานช่าง ๖)  ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ๗)   สังกัดองค์การบริหาร    ส่วน
ตําบลคันธุล ี  อําเภอท่าชนะ    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๐๒, ๑๐๓(๓), ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลคันธุลี  ท่ี  ๔๒๔/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคันธุล ี 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน   ดังนี ้
 

    ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      ๑.๑ ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๗ เลขท่ีตําแหน่ง ๐๕– ๐๑๐๔ - ๐๐๑ 
 

    ๒. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร  และความรู้ 

ความสามารถท่ีต้องการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   (ผนวก ก.) 
 

    ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ระดับ  ๗  ในวันสมัคร (๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)  รายละเอียด    ดังนี ้
       

   ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) 
                    -  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ๖ ข้อ ๑ และ 

                        (๑)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗)  
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ๗) หรือท่ี ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ 

 
/(๒) ดํารง......  



-๒- 
 
                                (๒)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงาน
ช่าง ๖ หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ๖ หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง ๖)  หรือ
ท่ี ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
นี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงาน
ก่อสร้าง หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้  

             (๓)   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า   ข้ัน ๑๖,๑๙๐.-  บาท 
 

                ๔. ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ   
    นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ๖ แล้ว  

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบรหิารงาน และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 

๕. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
              ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานได้ท่ี

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลี  อําเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันท่ี  ๕ - ๒๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ๑๖.๓๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗ ๓๘๑๙๖๗ – ๘  ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งท่ีสมัคร  

๖. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
     ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีในวันรับสมัครและรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้  

๖.๑ ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด  (เอกสารหมายเลข ๑ ) แนบท้ายประกาศ 
๖.๒ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสว่นตําบลท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด 
๖.๓ สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีสมัครสอบ 
๖.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  

จํานวน ๑ รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)       
๖.๕ หลักฐานเก่ียวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒) 

แนบท้ายประกาศ 
๖.๖ แบบแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  พร้อมท้ังจัดส่งเอกสารแสดงผลงานท่ี 

ประสบความสําเร็จ  จํานวน  ๒  ผลงาน (รายละเอียดตามผนวก ข.)  จํานวน  ๗  ชุด    
๖.๗ หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผา่นการประเมินเทียบประสบการณ์ 

การบริหาร (กรณีท่ีนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลด 
ระยะในการดํารงตําแหน่งบริหาร) จํานวน ๑ ชุด 

๖.๘ หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  (เอกสาร
หมายเลข ๓)  แนบท้ายประกาศ 

๖.๙ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเลื่อน
ระดับสูงข้ึนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่าง (เอกสารหมายเลข ๔) 

     



-๓- 
 
                     

๖.๑๐ ใบรบัรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๖.๑๑ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

                         
ในการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มี
สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามท่ีประกาศคัดเลือก       

๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารบัการคัดเลือก 
              ผู้สมัคราจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล

เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งละ ๔๐๐  บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
ชําระในวันสมัคร 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันเวลาและสถานท่ีประเมินความ
เหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 
             คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้และเลขหมายประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคันธุล ี
อําเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และทางเว็บไซต์ Khanthuli.go.th  ในวันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน           
พ.ศ. ๒๕๕๕   ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือว่าคะแนนคุณสมบัติของ
ตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือ
ทักท้วงหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนหรือทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลี  ภายในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕    
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนน
คุณสมบัติแต่อย่างใด  

    ๙. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
              คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล  ในวันเสาร์ท่ี ๘ เดือน ธันวาคม          

พ.ศ. ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน      
จั งหวัดสุ ราษฎร์ธ านี  ศาลากลางจั งหวัดสุ ราษฎร์ธ านี   อาคารเ ก่า   ชั้น  ๒ อํา เภอเ มืองสุ ราษฎร์ ธานี                   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

   ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
                 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการประเมินการจัดทํา
วิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณา ดังนี้  
             ๑๐.๑ การสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
       (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน     (๔๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก และผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต    
       (๒) ความสามารถในการบริหาร  ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจากความรู้ในการบริหาร 
ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 



       (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา  (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก ความประพฤติและ
ค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับนักบริหาร ความอุตสาหะ มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อความหมาย 
ความม่ันคงในอารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบ   
                 ๑๐.๒ คะแนนคุณสมบัติ (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก  
       (๑) เงินเดือน     (๒๐ คะแนน)  
       (๒) วุฒิการศึกษา    (๑๕ คะแนน) 
       (๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  (๒๐ คะแนน)  
       (๔) อายุราชการ    (๑๕ คะแนน) 
       (๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ป ี  (๑๕ คะแนน)  
       (๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ป ี  (๑๕ คะแนน)  

โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.)  

  ๑๑. การแตง่กาย 
                           ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณ์และให้นํา
บัตรประจําตัวพนักงานส่วนตําบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
          การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะ 

หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืน ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัคร 
คัดเลือก รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
        บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล 
การคัดเลือก และให้ใช้ได้สําหรับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลเีท่านั้น  

๑๓. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
          คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันท่ี  ๘ เดอืนธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลี  อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                 คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์
แล้วจัดลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ท่ีได้คะแนนต่ําสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลําดับผู้คะแนน
เท่ากัน ดังนี้  

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับ

ปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใด

มากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาว่าผู้ใดมีอายุมากกว่า  

 



๑๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
                ๑๔.๑ เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการ 

คัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความเห็นชอบในการ
บรรจแุละแต่งตั้ง โดยผู้ท่ีอยู่ในลาํดับท่ีดีกว่าจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนผู้ท่ีอยู่ในลําดับถัดไป 
                 ๑๔.๒ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งท่ีว่างและภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีอยู่ในลําดับถัดไปของตําแหน่งตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดํารง
ตําแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                            ปรีชา ศรีชาย 
(นายปรีชา ศรีชาย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคันธุล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


