
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง 
ตําแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธบิดี  
(นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 

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

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี 
(นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี 
(นักบริหารต้น) จํานวน 9 ตําแหน่ง ประกอบด้วย 

(1) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  2  ตําแหน่ง 
(2) รองอธิบดีกรมท่ีดิน     3  ตําแหน่ง 
(3) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2  ตําแหน่ง 
(4) รองอธิบดีกรมการปกครอง    2  ตําแหน่ง 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 131 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับมาตรา 52 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 60 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ความในหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว16 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 ท่ี นร 0708.1/ว11 ลงวันที่ 
13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ว9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว13 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2549 และมติคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี 
(นักบริหารต้น) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี 
(นักบริหารต้น) ดังน้ี 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ 
ที่ต้องการ และคุณสมบัติผู้สมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  http://www.personnel.moi.go.th) 

๒. คุณสมบัต ิ
2.1  เป็นข้าราชการพลเรือนสามญัในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และ 
2.2  ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี ้

(1) ประเภทบริหาร ระดับต้น 
(2) ประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) ประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตําแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติ

ราชการเช่นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.กําหนด 
หรือเคยดํารงตําแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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กรณีข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งตามข้อ (2) และ (3) ปัจจุบันจะต้องดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน อธิการวิทยาลัย ผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักในราชการบริหารส่วนกลาง หรือเรียกชื่อ
อย่างอ่ืน หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด) หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

และ 
2.3  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

(1) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  
(2) หลักสูตรท่ี ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  
และ 
2.4   ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งผลการประเมิน

ยังไม่เกิน 2 ปี 
ทั้งน้ี ระยะเวลาดังกล่าวให้นับถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 

๓. การสมัคร 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 

กําหนดในข้อ 4 ได้ที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 27 มกราคม 2555 (ในวันและเวลาราชการ) หากผู้สมัครคนใด  
ยังไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. หรือผลการประเมินได้หมดอายุลงแล้ว 
ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบก่อนวันท่ี 26 มกราคม 2555 เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งไปประเมินที่
สํานักงาน ก.พ. ต่อไป 

4. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร 
 4.2 ผลงานของตนเองด้านบริหารจัดการเก่ียวกับการนํานโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

ไปปฏิบัติ จํานวน 1 เรื่อง ความยาวเนื้อหาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (ควรพิมพ์เอกสารด้วยตัวอักษร :  
TH SarabunPSK ขนาด 16) โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน 

 4.3 ข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในตําแหน่งรองอธิบดีกรมที่สมัคร จํานวน 1 เรื่อง ความยาว
เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (ควรพิมพ์เอกสารด้วยตัวอักษร : TH SarabunPSK ขนาด 16)  

 4.4 ประวัติการรับราชการโดยย่อ พร้อมรูปถ่ายติดประวัต ิ
 4.5 สําเนา ก.พ. 7 
 ๔.6 สําเนาหนังสือแสดงผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. 

ซึ่งผลการประเมินยังไม่เกิน 2 ป ี
 4.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา  
 สําหรับเอกสารตามข้อ 4.1 – 4.6 ให้รวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก) 

จํานวนท้ังสิ้น 7 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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  ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  (สําหรับ
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้ประเมิน  และสําหรับข้าราชการใน
ส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมิน)  ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลด   ได้ท่ี http://personnel.moi.go.th แล้วส่งให้ถึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
โดยทางลับ ภายในวันท่ีปิดรับสมัคร (27 มกราคม 2555) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
    พิจารณาจากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
    5.1 ประวัติการรับราชการ  
           พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหาและความเชี่ยวชาญ

ทางการบริหารซึ่งสะท้อนจากระยะเวลาและประวัติการรับราชการในขณะท่ีดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน อธิการวิทยาลัย 
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักในราชการบริหารส่วนกลาง หรือ
เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด) หรือ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

    5.2 สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
          พิจารณาจากผลงานด้านการบริหารจัดการเ ก่ียว กับการนํานโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ และข้อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในตําแหน่งรองอธิบดีกรมทีส่มัคร 

    5.3 ความประพฤติ  
          พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 

    5.4 สมรรถนะหลักทางการบริหารและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง  

          พิจารณาจากการสัมภาษณ ์

6. การประกาศวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินสมรรถนะหลักทางการบรหิารและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง (โดยการสัมภาษณ)์ 

    คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณต่์อไป   

 อนึ่ง  หากมีข้าราชการรายใดประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ทําหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ หากไม่ยื่นทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้เห็นชอบคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 

ประกาศ  ณ วันที่  13  มกราคม พ.ศ. 2555 

 
(นายประชา  เตรัตน)์ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 


