ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึน้ สําหรับตําแหนงผูบ ริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ พนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบ ริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
…………………………..
ดวยคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแตง ตั้ง พนัก งานเทศบาลใหดํารงตําแหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น สําหรับ
ตํา แหน ง ผู บ ริ ห ารของเทศบาลเมือ งศรี ส ะเกษ ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
กําหนดใหดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตง ตั้ง พนัก งานเทศบาลใหดํารงตําแหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น สําหรับตําแหนง
ผูบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อาศั ยอํานาจตามความในหมวด ๔ ขอ ๔๕ (๔) แหง ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวั ด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
ขอ ๙๓ แหงประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอ ๒ (๔) และขอ ๖ แหงประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจัง หวัดศรีสะเกษ เรื่อง กําหนดหลัก เกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับ พนัก งานเทศบาล ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหาร ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครเขารับการคัดเลือก
๑.๑ ตําแหนงผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง ระดับ ๘ (นักบริหารงานชาง ๘)
เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง สํานักการชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
เลขที่ตําแหนง ๐๗-๐๑๐๒-๐๐๙ ฝายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับ การคัดเลือกตองเปนพนักงานเทศบาลและมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไวในประกาศ
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด ศรีส ะเกษ เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การ บริหารงาน
บุคคลของเทศบาล และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.
กําหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก. ทายประกาศนี้ ทั้งนี้ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนในวัน
สมัคร
๓. การรับสมัครและสถานทีร่ ับสมัคร
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกยื่นหรือสงใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนดไดที่งานการเจาหนาที่ สํานัก ปลัดเทศบาล ชั้น ๓ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กับคณะกรรมการรับสมัครฯ
ตั้ง แต วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึ ง วั น ที่ ๗ สิง หาคม ๒๕๕๖ ในวั นเวลาราชการ หรื อดู ร ายละเอี ยดได ที่
www.musisaket.go.th ทั้ ง นี้ ผู สมั ครต องรั บ รองตนเองว าเป นผู มี คุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ า แหน ง ตามประกาศ
หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครเขารับการคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

-๒๔. คาธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับ ตําแหนง ที่ส มัคร
ในอัตรา ๔๐๐ บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร
๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตาม ผนวก ข. ทายประกาศนีด้ วยตนเองตอเจาหนาทีร่ บั สมัคร พรอมหลักฐาน
ซึ่งผูส มัครไดรบั รองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๕.๑ ใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด
๕.๒ รูปถายหนาตรง ไมส วมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายไวไมเกิน ๑ ป) จํานวน
๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว – สกุล ดานหลังรูปถาย
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด
๕.๖ ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน ๖ เดือน)
๕.๗ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครคัดเลือกตาม ผนวก ค.
ทายประกาศนี้ (ใบสมัครใหจัดทําเปนรูปเลม ประกอบดวย ๕.๑ – ๕.๗ ประวัติการเขารับ ราชการ และแบบ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จํานวน ๑๐ ชุด)
๕.๘ แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๒ ปงบประมาณ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ๓ ผลงาน จํานวน ๑๐ ชุด) รายละเอียดตาม ผนวก ง. ทายประกาศนี้
และแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ขอรับ การคัด เลือ ก แนวทางพัฒ นางานในหนาที่ แนวทางพัฒ นาเทศบาลหากไดร ับ การคัด เลือ ก (จํานวน
๑๐ ชุด) รายละเอียดตาม ผนวก จ. และ ผนวก ฉ. ทายประกาศนี้ (ใหสงในวันสมัครเขารับการคัดเลือกฯ)
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือดูรายละเอียดไดที่ www.musisaket.go.th และสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
ไดที่ ๐ ๔๕๖๒ ๐๒๑๑ – ๔ ตอ ๑๑๖
๗. หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารขอมูล ตาง ๆ ของผูส มัค ร
และสัม ภาษณต าม ผนวก จ. ทา ยประกาศนี้ เพื ่อ ใหไ ดขอ มูล ที ่แ สดงออกถึง ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสมของผูสมัคร
๘. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมินตาม ผนวก จ. ทายประกาศนี้
ในขอ ก. และ ขอ ข. โดยในแตละขอไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๙. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
คณะกรรมการคัดเลือก จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๑๐. การแตงกาย
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว คอพับ และใหนําบัตร
ประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวันเขารับการคัดเลือกดวย
๑๑. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเรียงลําดับ ที่จ ากผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือดูรายละเอียดไดที่ www.musisaket.go.th และสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๕๖๒ ๐๒๑๑ – ๔ ตอ ๑๑๖

-๓๑๒. การบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยสวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง ระดับ ๘ (นักบริหารงานชาง ๘) และตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ๗) ตามลําดับ ที่ไดรับ การคัดเลือก เมื่อไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัด
ศรีสะเกษ เรียบรอยแลว
๑๓. การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดและการยกเลิกบัญชี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดภายใน ๖๐ วัน นับแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลวใหยกเลิกบัญชีดังกลาว ทั้งนี้เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
เทศบาลอื่น ไมส ามารถขอใชบ ัญ ชีคัด เลือ กพนัก งานเทศบาลตํา แหนง บริห ารของเทศบาล
ที่ เ ทศบาลที่ มีตําแหนง วางดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลนั้นได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๔

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายดําริห รินทะวงศ)
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบ ริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-๔ผนวก ก.
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก

ตําแหนงทีจ่ ะคัดเลือก
๑. ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง ระดับ ๘ (นักบริหารงานชาง ๘)

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
๑. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย
(นักบริหารงานชาง ๗) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานบริหารงานชาง หรืองาน
อื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และ
๒. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
๓. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น ๒๔,๔๐๐ บาท

๒. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)

๑. ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทัว่ ไป ๖) หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา ๑ ป และ
๒. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
๓. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท

-๕ผนวก ข
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ตําแหนง.............................................................................
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
..............................
๑.
๒.
๓.
๔.

รูปถาย
ขนาด ๑ นิ้ว

ชื่อ.................................................................................สกุล...................................................................................
เพศ
 ชาย

หญิง
วัน เดือน ปเกิด..................................... อายุปจจุบัน...........ป วันเกษียณอายุราชการ.........................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................................................ระดับ........................................
ประเภทตําแหนง

 บริหารระดับสูง
 บริหารระดับกลาง
 วิชาชีพเฉพาะ
 เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ทั่วไป
เงินเดือน.....................................บาท เงินประจําตําแหนง......................................บาท
ฝาย/งาน..........................................................................................
สํานัก/กอง......................................................................................
เทศบาล..................................................อําเภอ..................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท...............................................โทรสาร.................................e-mail....................................................
๕. สถานที่ตดิ ตอ
ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่.............................ซอย/ตรอก....................................ถนน................................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย. ................................โทรศัพท.....................................โทรสาร..................................................
e-mail..................................................................................................
๖. สถานสภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ
ชื่อคูสมรส.........................................................สกุล..............................................อาชีพ.................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไมมีบตุ ร/ธิดา  มีบตุ ร/ธิดา จํานวน................คน (ชาย............คน หญิง.............คน)
๗. ประวัติสขุ ภาพ
เปนโรคเหลานี้หรือไม

ความดัน
โลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

เปน
ไมเปน
๘. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ที่สําคัญ

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

การไดรับทุน

-๖๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ.....................................ตําแหนง................................................................ระดับ..........
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม..............................ป.........................เดือน
การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ประเภทตําแหนง
ชวงเวลาที่
ดํารงตําแหนง

ชื่อตําแหนง

รวมเวลา
ดํารงตําแหนง

๑.
๒.
๓.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ใหระบุวา เปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง
๑๐. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม

๑๑. ดูงาน (ที่สาํ คัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัตงิ านพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบตั ิงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ........................................................................................................................
คอมพิวเตอร........................................................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................

ผลสําเร็จ

-๗๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
.......................................................................................................................................................................
๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

๑๖. ประวัติทางดานวินัย
ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งไมเคยถูกลงโทษทางวินยั ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรืออยูระหวาง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งเคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรืออยูระหวาง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
๑๗. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๑๘. วิสยั ทัศนและผลงานหรืองานสําคัญทีป่ ระสบความสําเร็จ (วิสัยทัศน จํานวน ๑๐ ชุด) (ผลงานหรืองานสําคัญที่
ประสบความสําเร็จ จํานวน ๑๐ ชุด)
๑) .....................................................................................................................................................................
๒) ....................................................................................................................................................................
๓) .....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
(จัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร)
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อผูสมัคร...............................................................
(..........................................................)
วันที่ เดือน ป....................................................................

-๘ผนวก ค.

เลขที่

/
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบ ริหาร

วันที.่ .............เดือน.....................................พ.ศ....................
ขาพเจา............................................................ตําแหนงนายกเทศมนตรี เทศบาล............................................
จังหวัด.......................................................อนุญาตให.................................................................................................
ซึ่งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง.........................................................................................ระดับ............................
สํานัก/กอง...............................................................................เทศบาล.......................................................................
จังหวัด............................................................................สมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ในตําแหนง............................................................................................................... ได
(ลงชื่อ)............................................................................
(....................................................................)
ตําแหนงนายกเทศมนตรี.................................................

-๙ผนวก ง.
แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๒ ปงบประมาณ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ๓ ผลงาน จํานวน ๑๐ ชุด)
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนง.................................................................................................
ชื่อเจาของผลงาน................................................................................................................................................
ผลงาน

เมื่อดํารงตําแหนง
(ชวงเวลาทีด่ ําเนินการ)

ความรูความสามารถที่
แสดงถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการ

ประโยชนของผลงาน
การไดรับการยอมรับ

๑. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงาน โดยสรุป
ทั้งนี้ใหแสดงถึงกิจกรรมที่
ทําเนื้อหาของงานที่ปฏิบตั ิ
ผลผลิตและ
ผลลัพธที่ได)
๒.
๓.
(ลงชื่อ)............................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที่................................................................................

ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที.่ ...............................................................................
ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที.่ ...............................................................................

- ๑๐ ภาคผนวก จ.
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ และโดยการประเมินจากการจัดทําวิสัยทัศน เอกสาร
และขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้
๑. เกณฑในการคัดเลือก
เกณฑ ใ นการการคั ด เลื อ กควรจะพิ จ ารณาว า ผู เ ข า รั บ การคั ด เลื อ กแต ล ะคนมี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ และผลงานในอดี ต วิสัย ทัศ นการปฏิบัติง านในตํ า แหนง ที่จ ะเขา รับ การคัดเลือก ประวัติก ารรับ ราชการ
ตลอดจนมีพฤติ กรรมหรื อคุณ ลักษณะต าง ๆ อย างไร โดยใหผูรับการคัดเลือกจัดทําและนํา เสนอวิสั ยทัศ นในการเขา ดํา รง
ตํา แหน ง ที่ เข า รั บ การคั ดเลื อก และนํา เสนอผลงานในอดี ตที่ ป ระสบความสํา เร็ จ อั น เกิ ด จากการบริหารงานของผูรับการ
คัดเลือกมาแลว ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน ๑๐๐
คะแนนโดยพิจารณาจาก
๑) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน ผูเขารับการคัดเลือก จะตอง
จัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
 ขอมูลสวนบุคคล
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก
 แนวทางพัฒนางานในหนาที่
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก
(หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนใหถือตามภาค ผนวก ฉ.)
๒) ความรอบรูงานในหนาที่ จํานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายวา
ดวยเทศบาล กฎหมายระเบี ยบบริห ารงานบุค คลสว นท องถิ่น กฎหมายกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวของกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
๓) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๑๐ คะแนน
ผู เข า รั บ การคั ดเลื อกจะต อ งทํ า เอกสารแสดงผลงานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มาแล ว และเกิ ดผลดี แ ละเป น
ประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอื่น หรือหนวยงานสวนราชการอื่นได เชน การจัดโครงการใหม ๆ
ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางการบริหารงานใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบ
ผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการการคัดเลือก (โดยแยกเลมจากวิสัยทัศนตาม ผนวก ง)
๔) ความรอบรูในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน
ผูเข ารับ การประเมินจะต องมี ความรอบรูในเรื่ องการบริห าร เช น หลักการบริ หารสมั ยใหม การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตาง ๆ
๕) การบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริ หารอย างมื ออาชี พ พิ จารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิง กลยุ ทธ ความเปนผูนํา ปฏิ ภาณไหวพริ บ
ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนา ของผูเขารับการคัดเลือก
๖) การบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ของผู
เขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอื่น
๗) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริ ห ารแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ พิ จ ารณาจาก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได การทํ า งานแบบมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
๘) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอื่น ๑๐ คะแนน เชน
- ๑๑ -

๑) ความประพฤติ แ ละค า นิ ยมสร า งสรรค ที่ จํ า เป นสํ า หรั บ นั กบริ ห าร พิ จ ารณาจากการมี พ ฤติ กรรมที่
เหมาะสมกับตําแหนงหนา ที่และภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความซื่ อสัตย ครองตน ครองคน
ครองงาน กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส
๒) ความอุ ตสาหะ พิ จารณาจากความมี มานะ อดทน และเอาใจใส หน าที่การงาน กระตื อรื อรนในการ
ปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
๓) มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองาน
ทางราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือ
และบริการผูมาติดตอ
๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติง าน การสื่อสารกับผูบังคั บบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการใชภาษา
อยางเหมาะสม
๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ
๖) ความมั่นคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดแนบทาย) ไดแก
๑) เงินเดือน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๒) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปจจุบัน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๔) อายุราชการ
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๕) ความผิดยอนหลัง (วินัย) ๕ ป
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๖) ความดีความชอบยอนหลัง ๕ ป
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. วิธีการคัดเลือก
๒.๑ การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินโดยใชวิธีสัมภาษณ หรืออาจใชวิธีการอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให ได ขอมูล ที่จ ะแสดงออกถึง ความรู ความสามารถ ความเหมาะสมของผูส มัค รตามที่ป ระกาศไวใ นประกาศรั บสมัค ร
คัดเลือก โดยกําหนดใหผูเข ารับการคั ดเลือกจะตองจัดทํ าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศนใ นการปฏิบั ติงานในตําแหนงที่ ขอรับการ
คัดเลือก ตลอดจนทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับ
สมัค รต อคณะกรรมการคั ดเลือกในวันรับ สมัค ร ตามที่กํ าหนดไวใ นประกาศรับ สมั ครและให ผูเขา รับ การคัดเลื อกนํ าเสนอ
วิสัยทัศน และผลงานที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เขารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในประกาศรับ
สมัคร
๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดแลวรวมคะแนนสัมภาษณ และคะแนนคุณสมบัติ
แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด และใหพิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอน
ผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังนี้
๑) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณมากกวากอน
๒) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบัน
กอน
๓) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณาจากเงินเดือนมากกวา
๔) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ
๕) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา
๖) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน
๗) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา
๒.๓ เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลื อกรายงานผลการคัดเลือกตอ ก.ท.จ. โดย
จัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย เพื่อจะ
ไดประกาศผลการคัดเลือก และแจงใหเทศบาลแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่จัดคัดเลือกตามลําดับ ตอไป

- ๑๒ -

ประวัติการรับราชการ
ขอมูลเบื้องตน
๑. เงินเดือนปจจุบัน (บาท)
(๑ เมษายน ๒๕๕๖)
(๒๐
คะแนน)
๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุดโดยระบุชื่อ
วุฒิการศึกษาที่ไดรับ)
(๒๐
คะแนน)
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนง
สายงานและระดับปจจุบัน
๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน
ระดับปจจุบัน
(๑๔ คะแนน)
๓.๒ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงใน
สายงานปจจุบัน
(นับตั้งแตวันเริ่มตนตําแหนงในสายงาน
ผูบริหาร)
(๖ คะแนน)
๔. อายุราชการ (ป/เดือน/วัน)
(๒๐
คะแนน)
๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) (๑๐
คะแนน)
๖. การพิจารณาความดีความชอบ
(ยอนหลัง ๕ ป )
(๑๐
คะแนน)

คะแนน

…………..…………………… บาท
………………………………………………………………................

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต……..……ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
รวม………ป…………..เดือน…………..วัน
วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต………..….ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
รวม………ป………….เดือน…………….วัน
ตั้งแตวันที…
่ …………….……ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
รวม……..ป…………..เดือน……………..วัน

…….………………………………………...
๑. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑…………...บาท
๒. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒…………...บาท
๓. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓…………...บาท
๔. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔…………...บาท
๕. เงินเดือนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕…………...บาท

ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…...ขั้น
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…...ขั้น
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…...ขั้น
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…...ขั้น
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…...ขั้น

รวมคะแนน

ขอรับรองวาถูกตอง
ลงชื่อ......................................………….เจาของประวัติ
(………………..................………………)

หมายเหตุ ๑. ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑฯ และใสคะแนนในชองที่กําหนด
๒. ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลนี้สงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ซึง่ ตนเองได
ตรวจสอบและรับรองความถูกตอง

- ๑๓ การรับราชการ
(เอกสารแนบทายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก)
๑. เงินเดือน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
(ตาม พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ระดับ ๙
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๑๐
๔๒,๔๙๐
๔๑,๖๗๐
๔๐,๘๙๐
๔๐,๑๐๐
๓๙,๓๖๐
๓๘,๖๒๐
๓๗,๘๘๐
๓๗,๑๒๐
๓๖,๔๑๐
๓๕,๖๙๐
๓๔,๙๘๐
๓๔,๒๗๐
๓๓,๕๕๐
๓๒,๘๕๐
๓๒,๑๑๐
๓๑,๔๐๐
๓๐,๗๐๐
๒๙,๙๘๐
๒๙,๒๘๐
๒๘,๕๖๐
๒๗,๘๕๐
๒๗,๑๖๐
๒๖,๔๖๐
๒๕,๗๗๐
๒๕,๐๘๐
ไมเกิน ๒๔,๔๐๐

ระดับ ๘
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
๓๘,๕๐๐
๓๗,๘๓๐
๓๗,๑๓๐
๓๖,๔๕๐
๓๕,๗๖๐
๓๕,๐๙๐
๓๔,๔๓๐
๓๓,๗๗๐
๓๓,๑๔๐
๓๒,๕๑๐
๓๑,๙๐๐
๓๑,๒๙๐
๓๐,๖๙๐
๓๐,๑๐๐
๒๙,๕๑๐
๒๘,๙๓๐
๒๘,๓๕๐
๒๗,๘๐๐
๒๗,๒๓๐
๒๖,๖๖๐
๒๖,๑๐๐
๒๕,๕๓๐
๒๔,๙๖๐
๒๔,๔๐๐

ระดับ ๗
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๘๐
๒๙,๑๑๐
๒๘,๕๖๐
๒๘,๐๓๐
๒๗,๔๘๐
๒๖,๙๘๐
๒๖,๔๖๐
๒๕,๙๗๐
๒๕,๔๗๐
๒๔,๙๗๐
๒๔,๔๙๐
๒๔,๐๑๐
๒๓,๕๕๐
๒๓,๐๘๐
๒๒,๖๒๐
๒๒,๑๗๐
๒๑,๗๑๐
๒๑,๒๔๐
๒๐,๗๙๐
๒๐,๓๒๐
๑๙,๘๖๐
๑๙,๔๑๐
๑๘,๙๕๐
๑๘,๔๗๐
๑๘,๐๑๐
๑๗,๕๖๐
๑๗,๑๐๐
๑๖,๖๔๐
๑๖,๑๙๐

ระดับ ๖
๒๘,๘๘๐
๒๘,๔๓๐
๒๗,๙๖๐
๒๗,๔๙๐
๒๗,๐๓๐
๒๖,๕๘๐
๒๖,๑๒๐
๒๕,๖๖๐
๒๕,๑๙๐
๒๔,๗๓๐
๒๔,๒๗๐
๒๓,๘๒๐
๒๓,๓๗๐
๒๒,๙๒๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๐๒๐
๒๑,๖๒๐
๒๑,๑๙๐
๒๐,๗๘๐
๒๐,๓๖๐
๑๙,๙๗๐
๑๙,๕๘๐
๑๙,๒๐๐
๑๘,๘๑๐
๑๘,๔๔๐
๑๘,๐๖๐
๑๗,๖๙๐
๑๗,๓๑๐
๑๖,๙๒๐
๑๖,๕๗๐
๑๖,๑๙๐
๑๕,๘๐๐
๑๕,๔๓๐
๑๕,๐๕๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๓๐๐
๑๓,๙๑๐
๑๓,๕๓๐
๑๓,๑๖๐

คะแนน
๒๐.๐๐
๑๙.๘๐
๑๙.๖๐
๑๙.๔๐
๑๙.๒๐
๑๙.๐๐
๑๘.๘๐
๑๘.๖๐
๑๘.๔๐
๑๘.๒๐
๑๘.๐๐
๑๗.๘๐
๑๗.๖๐
๑๗.๔๐
๑๗.๒๐
๑๗.๐๐
๑๖.๘๐
๑๖.๖๐
๑๖.๔๐
๑๖.๒๐
๑๖.๐๐
๑๕.๘๐
๑๕.๖๐
๑๕.๔๐
๑๕.๒๐
๑๕.๐๐
๑๔.๘๐
๑๔.๖๐
๑๔.๔๐
๑๔.๒๐
๑๔.๐๐
๑๓.๘๐
๑๓.๖๐
๑๓.๔๐
๑๓.๒๐
๑๓.๐๐
๑๒.๘๐
๑๒.๖๐
๑๒.๔๐

- ๑๔ ๒. วุฒกิ ารศึกษา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

คะแนนที่ได

ระดับ ๙
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเทา *
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
ม.ศ.๓ ม.ศ.๕ (ม.๓ / ม.๖) หรือเทียบเทา

๒๐.๐๐
๑๘.๘๐
๑๘.๔๐
๑๘.๐๐
๑๗.๒๐
๑๖.๔๐
๑๖.๐๐
๑๕.๖๐

* วุฒิการศึกษาหรือเทียบเทา หมายถึง เทียบเทาวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน รวมคะแนน ๒๐ คะแนน
๑) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน คะแนนเต็ม ๑๔ คะแนน
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

คะแนนที่ได

ระดับ ๙
๑๐ ป ขึ้นไป
๙ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๘ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๗ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๖ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๕ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๔ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
ต่ํากวา ๑ ป

๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔

- ๑๕ ๒) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในสายงาน โดยไมตองพิจารณาระดับ
ตําแหนง เชน นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานการคลัง เปนตน)
คะแนนเต็ม ๖ คะแนน
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

คะแนนที่ได

ระดับ ๙
๑๕ ป ขึ้นไป
๑๔ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๒ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๐ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๙ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๘ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๗ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๖ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๕ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๔ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
ต่ํากวา ๑ ป

๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒

๖
๕.๘
๕.๖
๕.๔
๕.๒
๕.๐
๔.๘
๔.๖
๔.๔
๔.๒
๔.๐
๓.๘
๓.๖
๓.๔
๓.๒
๓.๐

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก
๔. อายุราชการ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

คะแนนที่ได

ระดับ ๙
๓๕ ป ขึ้นไป
๓๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๓๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒๙ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒๗ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒๕ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๒๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๙ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๗ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๕ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๑๑ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๙ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๗ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๕ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
๓ ป ขึ้นไป แตไมเกิน
ต่ํากวา ๓ ป ลงมา

๓๕
๓๓
๓๑
๒๙
๒๗
๒๕
๒๓
๒๑
๑๙
๑๗
๑๕
๑๓
๑๑
๙
๗
๕

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

๒๐.๐๐
๑๙.๖๐
๑๙.๒๐
๑๘.๘๐
๑๘.๔๐
๑๘.๐๐
๑๗.๖๐
๑๗.๒๐
๑๖.๘๐
๑๖.๔๐
๑๖.๐๐
๑๕.๖๐
๑๕.๒๐
๑๔.๘๐
๑๔.๔๐
๑๔.๐๐
๑๓.๖๐
๑๓.๒๐

- ๑๖ ๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ระดับ ๘

ระดับ ๗

ระดับ ๖

คะแนนที่ได

ระดับ ๙
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
วากลาวตักเตือน ๑ ครั้ง
ภาคทัณฑ ๑ ครั้ง
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย ๒ ครั้ง (ไมรวมวากลาวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา ๒ ครั้ง

๑๐
๙.๘
๙.๖
๙.๔
๙.๒
๙.๐
๘.๘

๖. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง ๕ ป คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒ ขั้น/ครั้ง/ป
๕
๔
๔
๓
๓
๒
๓
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๑
-

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ป
๑
๒
๑
๓
๒
๔
๑
๓
๕
๒
๔
๑
๓
๒
๑
-

๑ ขั้น/ครั้ง/ป
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๓
๒
๑
๓
๒
๔
๓
๔
๕

รวม
(จํานวนขั้น/ป)
๑๐
๙.๕
๙
๙
๘.๕
๘.๕
๘
๘
๘
๗.๕
๗.๕
๗.๕
๗
๗
๗
๖.๕
๖.๕
๖
๖
๕.๕
๕

คะแนนที่ได
๑๐
๙.๘
๙.๖
๙.๔
๙.๒
๙.๐
๘.๘
๘.๖
๘.๔
๘.๒
๘

- ๑๗ คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
๑. ผูประเมินไดแกผูบงั คับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ผูประเมินไดแก หัวหนาสวนราชการที่เปนผูบ ังคับบัญชา
๑.๒ ผูบงั คับบัญชาเหนือขั้นขึ้นไปตามลําดับ ไดแก ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี
๒. องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน ๓ หมวด แตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบ
ยอย ซึง่ แตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม
๓. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูรับการประเมินในแตละองคประกอบ และใหคะแนนสําหรับ
องคประกอบนั้น ๆ ในชองคะแนนที่ไดรับ ทัง้ นี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม
๔. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทัง้ หมดในชองรวมของแบบประเมิน
แลวลงนามผูประเมิน เสนอใหผูบงั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น
๕. ผูที่สอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไมตา่ํ
กวารอยละหกสิบ

- ๑๘ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ
ความชํานาญ ความรอบรูในงานที่จะปฏิบตั ิและงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตําแหนง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตั ิงานให
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตองความครบ
ถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา ทัง้ นี้ใหรวมถึงความสามารถในการ
แกปญหา เชาวปญ
 ญา และความถนัดเฉพาะงานฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุง มั่นที่จะ
ทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ
ไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานทีเ่ กิดขึน้ ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติ
การทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัตติ ามนโยบายและ
แบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาํ เปนสําหรับตําแหนง (๔๐ ตําแหนง)
๓.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิง่ ใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงานความสามารถในการแกปญ
 หาตาง ๆ และมี
ความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดตี อประชาชน ระบบราชการ
และงานในหนาที่ แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน
ความจงรักภักดีตอหนวยงานแนวความคิด ความเชื่อและ
อุดมการณที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเปนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกลการ
ตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึง้ กวางขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ทาทางและทวงทีวาจาทีเ่ หมาะสม ฯลฯ

คะแนนเต็ม
๒๐

๒๐

๒๐

๑๐

๕

๑๐

๑๐

คะแนนที่ไดรับ

หมายเหตุ

- ๑๙ องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม
๕

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ

คะแนนที่ไดรับ

หมายเหตุ

พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ
สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ เพื่อรวมงานและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบงั คับบัญชา เพื่อรวมงานและ
ผูใตบงั คับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอื่น
ฯลฯ
รวม

๑๐๐

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

- ๒๐ ผนวก ฉ.
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนดวยตนเองโดยมีองคประกอบรูปแบบในการเขียน ดังนี้
๑. องคประกอบในการเขียนขอเสนอ
(๑) การเสนอขอคิด เห็ นเกี่ย วกั บวิ สัย ทัศ นนี้ ผู สมั ครเข ารั บการคัด เลื อกตองแสดงถึ งแนวคิด ความคาดหวั ง
เปาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการของ
เทศบาล ในดานการจัดทําแผนพัฒ นาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริห ารจัดการเพื่อให
เทศบาลมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการรองรับการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพื่อให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง โดยอาจยกตัวอยางประสบการณที่ผานมา ตลอดจนอาจอางอิงทฤษฎี แนวคิด
หลักทางวิชาการตาง ๆ โดยขอเสนอดังกลาวจะตองเปนขอเสนอที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเหตุผล
ประกอบขอเสนอที่นาเชื่อถือ และมีความสอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได
(๒) บทสรุป และขอเสนอแนะ
๒. รูปแบบการเขียนขอเสนอ
การเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนนี้ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ดังนี้
(๑) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ ๑ (ผนวก จ.)
(๒) มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
(๓) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอยางมาประกอบพอ
สังเขป เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
(๔) มีความยาวไมนอยกวา ๕ หนากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพและจัดทํารูปเลมใหเรียบรอย
๓. รูปแบบการนําเสนอ
(๑) ปกหนา
(๒) สารบัญ
(๓) ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
(๔) บทสรุป
(๕) เอกสารอางอิง

