ประกาศเทศบาลตาบลแชะ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารต่างสายงาน
.................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลแชะ จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงาน
บริหารต่างสายงานของเทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อาศัยอานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๗ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การบรรจุ
การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๙) พ.ศ.
๒๕๕๐ เทศบาลตาบลแชะ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ต่างสายงาน ของเทศบาลตาบลแชะ ดัง รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑ .๑ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ ๖ (นักบริหารงานเทศบาล ๖) จานวน ๑ อัตรา
(เลขที่ตาแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้
ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ตามคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกฯกาหนด ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล แชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันและเวลา
ราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติในตาแหน่ง
ที่รับสมัครนั้น และเลือกสมัครได้เพียงตาแหน่งเดียว
๔. เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร (ผนวก ข) จานวน ๑ ชุด
๔.๒ รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
(
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
จานวน ๓ รูป
๔.๓ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาล
จานวน ๑ ฉบับ

๔.๕ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก
(ผนวก ค)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ แบบประเมินบุคล (ผนวก ง)
๔.๙
จัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบผลสาเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลัง โดยให้จัดส่งในวันสมัครหรือวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
จานวน ๖ ชุด
๔.๑๐ จัดทาเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก
โดยจัดส่งในวันสมัครหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ผนวก ฉ) จานวน
๖ ชุด
๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบ เพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร ตาแหน่งละ ๔๐๐ บาท
๖
. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกาหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กาหนดในแบบ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดและสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามผนวก จ)
๗
. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตารางสอบ
สถานที่สอบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลแชะ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๘. กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
๘.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๘.๒ สอบภาคความเหมาะตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๙. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และให้
นาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงในวันสอบด้วย
๑๐
. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างการอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่
สอบหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ การสอบคัดเลือกตามหลักสูตรทุกภาคแต่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
จะกาหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งก่อนแล้ว
จึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
๑๒. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่าที่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนี้ทั้งหมดหรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริตส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดาเนินการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบ อีกต่อไป
๑๓. การประกาศผลสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลแชะ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๔
. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตาบลแชะ จะขึ้นบัญชีสารองผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ภายใน ๖๐
วัน หลังจากที่มีการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีเมื่อมีกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๔
.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกไปแล้ว
๑๔
.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๑๔
.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนได้รับการแต่งตั้ง
๑๔
.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่
๑๔
.๕ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สอบคัดเลือกนั้น
๑๔
.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

๑๕. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตาบลแชะ จะรายงานขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ดารงตาแหน่งจากบัญชีผลการสอบคัดเลือกตามลาดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายธนดล ชัยยุตต์)
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ

ผนวก ก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารต่างสายงาน
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………….
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่กาหนด ดังนี้
๑. ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ ๖ (นักบริหารงานเทศบาล ๖)
๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสน
ศาสตร์ กา รบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก
.ท.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
๑.๒ ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก .ท.เทียบเท่า โดย
จะต้องปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ผนวก ข
เลขประจาตัวสอบ...................
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้บริหาร
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราสีมา

รูปถ่ายขนาด ๑x

๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน)

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................
อายุ......................ปี วุฒิการศึกษา...................................................................................................................
2. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งต่างสายงานในตาแหน่ง........................................................................
3. ได้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ....................................................
...........................................................ตั้งแต่วันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..........................
4. ตาแหน่งปัจจุบัน..............................................ระดับ............................ขั้นเงินเดือน................................บาท
เทศบาล.............................................อาเภอ..................................จังหวัด.......................................................
5. เริ่มรับข้าราชการครั้งแรกตาแหน่ง..........................................................ระดับ...............................................
เทศบาล.............................................อาเภอ....................................จังหวัด.....................................................
เมื่อวันที.่ ..........................เดือน................................................พ.ศ. ...............................................................
๖. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัคร ได้แก่ ...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
๗. การถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคย
( ) เคย ระบุ..............................................................................................................................
( ) อยู่ระหว่างการถูกสอบสวน เรื่อง......................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอดชื่อ ข้าพเจ้าออกจากรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ หรือมิให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(ลงชื่อ)
ผู้สมัครสอบ
(.....................................)
วันที.่ .........เดือน........................พ.ศ. ..............

คารับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชา
( ) ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ
( ) เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพราะ......................
.....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล...........................

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
-ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัคร
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) ขาดคุณสมบัติ เพราะ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)
ตาแหน่ง .................................................

ผนวก ค
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกขึ้นดารงตาแหน่งบริหาร
เขียนที.่ ................................................................
วันที่......................เดือน............................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (๑) นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................เทศบาล.........................................................................
อาเภอ...........................................................................จังหวัด......................................................................................
อนุญาตให้ (๒) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตาแหน่ง...........................................................ระดับ.................................................
งาน...................................................ฝ่าย.........................................................กอง/สานัก............................................
เทศบาล.............................................อาเภอ......................................................จังหวัด.................................................
มาสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศที่เทศบาลตาบลแชะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารง
ตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลแชะ จังหวัดนครราชสีมา ได้

(ลงชื่อ)...................................................
(..................................................)
นายกเทศมนตรี......................................
หมายเหตุ (๑) ผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕
ประกอบมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(2) ชื่อพนักงานเทศบาลผู้สมัครสอบคัดเลือก ในกรณีที่หนังสืออนุญาตไม่ถูกต้องหรือผู้สมัครสอบ
คัดเลือกไม่ได้ยื่นพร้อมกับใบสมัครจะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ

ผนวก ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อ และนามสกุล ของผู้รับการประเมิน...........................................................................................................
๒. วุฒิการศึกษา.....................................สาขาวิชา............................................ระดับการศึกษา.............................
สถานศึกษา.........................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ......................................................
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ตาแหน่ง......................................
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
๔.๑......................................................................รวม...........................ปี...............................................เดือน
๔.๒ ......................................................................รวม...........................ปี..............................................เดือน
๔.๓......................................................................รวม...........................ปี...............................................เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...................................................ระดับ.....................ขั้น.....................................บาท
กอง.............................................................เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.........................
6. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๗. ผู้รับการประเมินรับรองข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

(ลงชื่อ)................................ชื่อผู้รับการประเมิน
(...................................)
ตาแหน่ง.....................................
วันที่............เดือน..................พ.ศ...............

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงานใหม่

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว
- ประวัติการทางาน และพฤติกรรมอื่น
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

๑๐

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนด้านความสาเร็จและความผิดพลาด
ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

๑๐

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ
- ตั้งเป้าหมายให้งานสาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ

๑๐

๔. ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

๑๐

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงาน
ใหม่
๕. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรู้ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทางาน
๖. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบครอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยาถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ
๗. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิควิธีการหรือ
สิง่ ใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
๘. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ
หรือแผนงานทีร่ ับผิดชอบ
๙. ความเป็นผู้นา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน
การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและพัฒนา การควบคุมงาน
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงาน
ใหม่
๑๐. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์
- ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม
รวม

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑๐

๑๐๐

ตอนที่ ๓ สรุปการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล)............................................................................................................................ ............
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ประเมิน
(…………………………………)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที..........เดื
่
อน………………….......พ.ศ...............
หมายเหตุ : ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

ผนวก จ
เงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
......................................................................
๑.

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกาหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงานระบบงาน
และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีสอบข้อเขียน
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการบริหาร
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ จานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก จานวน ๒๐ คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการสอบคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทา
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก โดยควรจะนาเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ
ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการสอบคัดเลือก
๒. ความรอบรู้งานในหน้าที่ จานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งรัฐธรรมนูญกฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
๓. ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน ๑๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัด
โครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงาน ใหม่ๆ และสามารถ
นาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการสอบคัดเลือก (อาจจัดทา
รวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
๔. ความรอบรู้ในการบริหาร จานวน ๑๐ คะแนน

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
๕. การบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นาปฏิภาณไหวพริบ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๖. การบริหารงานบุคคล จานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสารการประสานสัมพันธ์ของ
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
๗. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้การทางานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
๘. ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ จานวน ๑๐ คะแนน เช่น
๘.๑
ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับนักบริหารพิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนราชการรวม มีความซื่อสัตย์ ครอง
ตน ครองคน ครองงาน โดยธรรมกล่าวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
๘.๒
ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงานกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานอุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
๘.๓
มนุษย์สัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ยอมรับฟังความคิดเป็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็น
อุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใ จใน
การให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
๘.๔
ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานความสามารถในการ
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๘.๕ ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงานความรับผิดชอบ
๘.๖ ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของภาวะอารมณ์
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ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
...................................................
๑. การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทังนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบ
โดยเคร่งครัด ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาสีน้าเงินหรือสีดา ไม้บรรทัด และยางลบ เป็นต้น
๒ . ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒
.๑ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบสัมภาษณ์ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒
.๒ ต้องนาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาลหรือบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ซึ่ง
ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันสอบด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๒.๓ การสอบข้อเขียน
๒.๓.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า ห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๒.๓.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบในวิชานั้น
๒.๓.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจสอบข้อสอบสาหรับวิชานั้น
๒.๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ที่เข้าสอบผิดวันหรือเวลาจะถูกปรับให้ตก
และไม่มีสิทธิเข้าสอบในรอบและเวลาที่กาหนดไว้อีก
๒.๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในการสอบไปเอง นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่คระกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๒.๓.๖ ไม่นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นเข้าไปในห้องสอบ
เว้นแต่ตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองในข้อ ๒ .๓.๕ และที่กรรมการออก
ข้อสอบประจาวิชาได้กาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๒.๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อความ หรือนาแบบทดสอบตลอดจนกระดาษคาตอบออกจากห้อง
สอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๓.๘ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดย
เคร่งครัด
๒.๓.๙ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทาข้อสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๓.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๓.๑๑ ไม่สูบบุรีในห้องสอบ
๒.๓.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งคาตอบวิชานั้น
แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

๒.๓.๑๓ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ห้ามนาข้อสอบออกจากห้องสอบ สาหรับวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดที่ใช้ในการสอบ จะนาออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจาวิชา หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะ
ออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจาวิชา หรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๒.๓.๑๔ เมื่อหมดเวลาทาข้อสอบและหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาข้อสอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
๒.๓.๑๕ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๔ ห้ามนาเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใ้ ดทุจริตหรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หรืออาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
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ผนวก ฉ
หลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
...................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและรูปแบบ
ในการเขียนดังนี้
๑. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ
๑.๑ การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแสดงถึง
แนวความคิด ความคาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนเองที่จะดาเนินการให้เป้าหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาล ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และ
การจัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจน
อ้างอิงทฤษฎี แนวคิดทางวิชาการต่างๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ โดยสามารถนาไปตรวจ
ติดตามประเมินผลได้
๑.๒ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๒. รูปแบบการเขียนข้อความ
การเขียนข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเขียนข้อเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดังนี้
๒.๑ ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กาหนดตามข้อ ๑.๑
๒.๒ มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๒.๓ ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจใช้
ตัวอย่างมาประกอบโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
๒.๔ มีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ โดยจัดพิมพ์และจัดทาให้เรียบร้อย จานวน
๖ ชุด
๓. รูปแบบการนาเสนอ
๓.๑ ปกหน้า
๓.๒ สารบัญ
๓.๓ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

๓.๔ บทสรุป
๓.๕ เอกสารอ้างอิง

