คูฉบับ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ แตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………………..
ดวยเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ จะดํา เนินการสอบคัดเลือกเพื่อแตง ตั้ง พนัก งานเทศบาลตําแหนง
ผูปฏิบัติงาน ใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๔ ขอ ๔๕ (๓) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
ขอ ๗๖ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๙) ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ และขอ ๖ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ ตุล าคม
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๑๐๒-๐๑๔ ฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา สํานักการชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงหัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา ระดับ ๖ (นักบริหารงานชาง ๖)
เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๗ ฝายวิศวกรรมโยธา สวนควบคุมการกอสราง
สํานักการชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหนงหัวหนาฝายสาธารณูปโภค ระดับ ๗ (นักบริหารงานชาง ๗)
เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๙ ฝายสาธารณูปโภค สวนการโยธา สํานักการชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๒. รายละเอียดของตําแหนง
หน าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของตํ า แหน ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั คร ความรู
ความสามารถที่ตองการตาม ผนวก ก.
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ไดที่สํานักปลัดเทศบาล
ชั้น ๓ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้ง แตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวัน เวลา
ราชการ ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือกฯ
พรอมหลักฐาน ซึง่ ผูส มัครสอบไดรบั รองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๔.๑ ใบสมัครตาม ผนวก ข.
๔.๒ รูปถายชุดเครื่องแบบราชการหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถายไวไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) ใหเขียนชื่อ - สกุล ดานหลังรูปถาย
จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จํานวน ๑ ชุด

-๒๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรพนักงานเทศบาล)
จํานวน ๑ ชุด
๔.๕ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตใหสมัคสอบคัดเลือกฯ ตาม ผนวก ค.
๔.๖ สําเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูม คี ุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงทีส่ มัคร จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผูทจี่ ะถือวาเปนผูสาํ เร็จการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรบั อนุมัติ
จากผูมอี ํานาจอนุมัติภายในวันทีเ่ ปดรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๗ ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
๔.๘ แบบประเมินบุคคลตาม ผนวก ง.
๔.๙ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ/
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติรองขอเพิ่มเติม
๕. คาธรรมเนียมสมัคร
ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกในอัตรา ๔๐๐ บาท
๖. คุณสมบัติผูสมัคร
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม ผนวก ก. และผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ สมัคร
สอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียด ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบคัดเลือก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อาจไมรับสมัคร
สอบคัดเลือก และหากภายหลังปรากฏวา ผูส มัค รสอบคัด เลือ กรายใดมีคุณ สมบัติดัง กลา วไม ค รบถว น
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไมมี
สิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
๗.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ (รวมแกไขเพิ่มเติม ), พระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคก ร
ปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารงานบุ คคลส ว นท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒,
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมแกไขเพิ่มเติม), ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมแกไขเพิ่มเติม), ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแกไขเพิ่ม เติม), พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิก สภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (รวมแกไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธีก ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ (รวมทั้ง แก ไขเพิ่ม เติม ), ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘, พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖, ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔, ความรูทั่วไปและเหตุการณปจจุบัน
๗.๒ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมแกไขเพิ่มเติม), ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแกไขเพิ่มเติม),
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖, หลักการบริหารงานแนวใหม

-๓๒) ตํา แหนงหัวหนา ฝา ยวิศวกรรมโยธา ระดับ ๖ (นักบริหารงานชา ง ๖) และตํา แหน ง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค ระดับ ๗ (นักบริหารงานชาง ๗)
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบั ญ ญั ติ ผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘,
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓, พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติประกอบ
วิชาชีพกอสราง พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗, พระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓, พระราชบัญญัติโ รงแรม พ.ศ.๒๔๗๘, พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙,
พระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก พ.ศ.๒๕๐๗, กฎกระทรวงใช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งศรี ส ะเกษ พ.ศ.๒๕๕๔,
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ ดังนี้
หมวด ๑ องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐ คะแนน)
๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
และเว็บไซต www.musisaket.go.th หากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือก
ผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดหรือเปนผูขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขาสอบคัดเลือก หรือพิจารณา
ไมใหผานการสอบคัดเลือกฯ หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูสอบคัดเลือกได
๙. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๙.๑ สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเ ฉพาะตําแหนง
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๙.๒ สอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง (สั ม ภาษณ ) ในวั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖
ณ หองรับรอง ตั้งแตเวลา ๑๕.๓๐ น.เปนตนไป
๑๐. การแตงกาย
ผู มี สิ ท ธิ เ ข าสอบคั ดเลื อกจะต องแต ง กายเครื่ องแบบปฏิ บั ติ ร าชการในวั นสอบข อเขี ยนและ
สอบสัมภาษณและใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรพนักงานเทศบาล) ไปแสดงในวันสอบคัดเลือกฯ ดวย
๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๒. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
สอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานใหเทศบาลทราบ เพื่อพิจารณาวา จะสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกฯ เฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดาํ เนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีก
ตอไป
๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ จะประกาศผลการสอบคัด เลือ กฯ ได วัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๖
โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบ
ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที ่
สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวา

-๔๑๔. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
เทศบาลเมืองศรีส ะเกษ จะขึ้นบัญ ชีสํารองผูส อบคัดเลือกไดภายใน ๖๐ วัน หลัง จากที่ไดมี
การบรรจุแ ละแตง ตั้ง ผูผา นการสอบคัด เลือ กฯ แทนตํา แหนง ที่วา งแลว และผูส อบคัด เลือ กไดจ ะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๔.๑ ผูนั้นไดรับการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกไดไปแลว
๑๔.๒ ผูนั้นสละสิทธิในการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงทีส่ อบคัดเลือกได
๑๔.๓ ผูนั้นออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามกอนที่จะไดรบั การแตงตั้ง
๑๔.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผสู อบคัดเลือกใหม
๑๔.๕ หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่
สอบคัดเลือกนั้น
๑๔.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอื่น
๑๕. การบรรจุและแตงตั้ง
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ จะรายงานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได ใหดํารงตําแหนงจากบัญชีผลการสอบคัดเลือ กฯ ตามลําดับ ที่ไดขึ้น
บัญชีไว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๔

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

-๕ผนวก ก

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือก

ตําแหนงที่จะสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก

๑. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ๖
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

๑. ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ ๖
๒. เคยปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับงานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ
งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ งานนิติการ
งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบ
เผยแพร งานระบบขอมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
๓. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด

๒. หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา ระดับ ๖
(นักบริหารงานชาง ๖)

๑. ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ ๖
๒. เคยปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานด า นการช า ง หรื องานอื่ น ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
๓. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด

๒. หัวหนาฝายสาธารณูปโภค ระดับ ๗
(นักบริหารงานชาง ๗)

๑. ดํารงตํา แหน งพนักงานเทศบาลไมต่ํ ากว าระดับ ๗ว หรื อ
๗วช มาแล ว ไม น อ ยกว า ๔ ป โดยจะต อ งปฏิ บั ติ ร าชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา ๑ ป
๒. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด

-๖ผนวก ข
เลขประจําตัวสอบ……………………...
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รูปถาย ๑ นิ้ว
(ถายไวไมเกิน
๑ ป)

๑. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………….
อายุ………….ป วุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………
๒. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………………………..
๓. ไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงที่ใชเปนคุณสมบัติในการสอบ คือ………………………………………….
……………………………………………………ตั้งแตวันที…่ ………….….เดือน……………….….………พ.ศ………………..
ถึงวันที่………….…เดือน………….…………………….พ.ศ……….………รวมระยะเวลา……….…..ป………………เดือน
๔. ตําแหนงปจจุบัน……………………………………..………………...ระดับ…………ขั้นเงินเดือน………….………….บาท
เทศบาล…………………………………………………..อําเภอ……………..………..จังหวัด……………………………………..
๕. เริม่ รับราชการครั้งแรกตําแหนง…………………………………………..……………….…………..ระดับ…………..………
เทศบาล…………………………………………………..อําเภอ………………………..จังหวัด..............………………………..
เมื่อวันที…่ …………เดือน………………………………………………..พ.ศ…………………………..
๖. เคยปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานทีส่ มัครสอบ ไดแก…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. การถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคย
( ) เคย ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………….……..
( ) อยูระหวางถูกสอบสวน เรื่อง………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
กําหนดไวในประกาศรับ สมัครสอบ และขอความที่ขาพเจาแจง ไวในใบสมัครถูก ตองและเปนความจริง
ทุกประการ หากไดตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวน ขาพเจายินดีใหถอนชื่อขาพเจา
ออกจากรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ หรือมิไดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได
(ลงชื่อ)…………………………….………..ผูสมัครสอบ
(………………….……………………..)
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ………..

-๗ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
( ) ขอรับรองวาผูส มัครมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ
( ) เห็นวาผูส มัครมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมเหมาะสมกับตําแหนง เพราะ…………………………….….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
ตําแหนงหัวหนาฝาย/ผอ.สวน..................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(............................................................)
ตําแหนงผูอ ํานวยการสํานัก/กอง..............................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(............................................................)
ตําแหนงปลัดเทศบาล..........................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
- ตรวจสอบแลว ผูสมัคร
( ) มีคุณสมบัติครบถวน
( ) ขาดคุณสมบัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
(ลงชื่อ)……….…….………………………….เจาหนาทีผ่ ูรบั สมัคร
(…………………………………………….)
ตําแหนง…………………………………………

-๘ผนวก ค.

เลขที่

/
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ....................

ขาพเจา...............................................................ตําแหนง.........................................................................
เทศบาล..........................................จังหวัด.....................................อนุญาตให.....................................................
ซึ่งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง...........................................................................................ระดับ..................
สํานัก/กอง........................................................................เทศบาล
.......................................................................
จังหวัด......................................................................................มาสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในตําแหนง........................................................................................ ได
(ลงชื่อ)............................................................................
(....................................................................)
ตําแหนงนายกเทศมนตรี.................................................

-๙ผนวก ง.
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
ชื่อผูรับการประเมิน.............................................................................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง.....……………...........................….................ระดับ............เงินเดือน............................บาท
เทศบาล……………………..........................อําเภอ......................................จังหวัด.................................................
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องคประกอบที่เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก)
พิ จ ารณาจากการศึ ก ษา ความรู ประสบการณ ความชํ า นาญ
ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของตําแหนง รวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคํ านึงถึ งความถูกต อง ความครบถ วนสมบูรณแ ละงานเสร็ จ
ทันเวลา ทั้งนี้ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหา เชาวปญญา และความ
ถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหสํ าเร็จและเป นผลดี แกทางราชการ ไมละเลยตองานและ
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึน้
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุ ป นิสั ย การรักษาวิ นัย พฤติกรรมและประวั ติการ
ทํางานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของ
ทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค
พิจารณาจากความสามารถในการคิ ด ริ เ ริ่ มหาหลั กการ แนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรับปรุง
งานความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ และมีความคิดสร างสรรคในการ
ทํางานยากหรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดี ตอประชาชน ระบบราชการ และงานใน
หน า ที่ แ รงจู ง ใจและความกระตื อรื อ ร น ในการทํ า งาน ความจงรั กภั ก ดี ต อ
หน วยงานแนวความคิ ด ความเชื่ อและอุ ด มการณ ที่ส อดคล องกั บ นโยบาย
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเปนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจ การวางแผนงาน
การมอบหมายงาน การใหคํา แนะนํ าและการพั ฒนา การควบคุมงาน ความ
ใจกว า ง และยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ นของผู อื่ น ตลอดจนมี ค วามคิ ด ลึ กซึ้ ง
กวางขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
๒๐

๒๐

๒๐

๑๐

๕

๑๐

คะแนน
ที่ไดรับ

หมาย
เหตุ

- ๑๐ องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิ จ ารณาจากการวางตนได อ ย า งเหมาะสมกั บ กาลเทศะ ความ
หนักแนน มั่นคงในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและ
ทวงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
พิ จารณาจากความสามารถส วนบุ ค คลที่ จะเข า ได กับ สถานการณ
สังคมและสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและความสามารถทํางานรวมกั บ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอ
และประสานงานกับผูอื่น ฯลฯ
รวม

คะแนน
เต็ม
๑๐

คะแนน
ที่ไดรับ

หมาย
เหตุ

๕

๑๐๐

ผูประเมิน.......................................................... ตําแหนง...................................................................................
(..........................................................)
ความเห็นของผูบงั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง.............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง.............................................................

