ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
.................................................................
ด้วยเทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้
ดํารงตําแหน่งสายงานผูบ้ ริหารของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อาศัย อํา นาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด นครราชสี ม า
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
๒๕5๗ เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารง
ตําแหน่งสายงานผูบ้ ริหารของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
ความรูค้ วามสามารถที่ตอ้ งการ (ผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารต่ า งๆ ตาม
คณะกรรมการดํ าเนินการสอบคั ดเลื อกฯกํ าหนด ด้วยตนเองได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํ านักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ๒๕๕๘–12 พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง
และมีคุณสมบัติในตําแหน่งที่รับสมัครนัน้ และเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว
๔. เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร (ผนวก ข)
จํานวน ๑ ชุด
๔.๒ รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด ๑ นิว้ ถ่ายครัง้ เดียวไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาบัตรประวัตพิ นักงานเทศบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตน้ สังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ
คัดเลือก(ผนวก ค)
จํานวน ๑ ฉบับ
/4.6 สําเนาวุฒิการศึกษา.....................

๔.๖ สําเนาวุฒกิ ารศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ แบบประเมินบุคล (ผนวก ง)
๔.๙ จัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบผลสําเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลัง โดยให้จัดส่งในวันสอบคัดเลือกฯ
จํานวน ๖ ชุด
๔.๑๐ จัดทําเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัตงิ านในตําแหน่งที่ขอรับการสอบ
คัดเลือก โดยจัดส่งในวันสอบคัดเลือกฯ (ผนวก ฉ)
จํานวน ๖ ชุด
๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบ เพื่อนําไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการสอบคัดเลือกสายงานผูบ้ ริหาร ตําแหน่งละ ๔๐๐ บาท
๖. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูค้ วามสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวทาง
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนัน้ โดยเฉพาะโดย
วิธกี ารสอบข้อเขียน หรือทดลองปฏิบัตงิ าน หรือวิธอี ื่นวิธีใดวิธหี นึ่ง หรือหลายวิธตี ามความเหมาะสม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กําหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนดและสัมภาษณ์ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก จ)
๗. ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ตารางสอบ สถานที่สอบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ตัง้ แต่วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๘. กําหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง (สั ม ภาษณ์ ) ในวั น ที่
29 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของสถานที่ เวลาสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบอีกครัง้
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๙. การแต่งกาย
ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
และให้นําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงในวันสอบด้วย
๑๐. ข้อห้ามสําหรับพระภิกษุสามเณร
พนั ก งานเทศบาลที่ อ ยู่ร ะหว่ างการอุ ป สมบท ไม่มี สิ ท ธิ ส มัค รสอบและเข้ าสอบตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่ ส อบหลั ก สู ต รไม่ ต่ํา กว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ การสอบคั ด เลื อ กจะต้ อ งสอบตามหลั ก สู ต รทุ ก ภาค แต่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะกําหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ก่ อ นแล้ ว จึ ง จะให้ ผู้ ส อบเข้ า สอบในภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
(สัมภาษณ์) ต่อไป
๑๒. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่าที่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัด เลือกจะรายงานให้ค ณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัด เลือกนี้ทั้งหมดหรือ พิจารณา
ยกเลิก การสอบภาคที่เ กิด การทุจริ ตส่อ ไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็น สมควร ในกรณีที่ย กเลิก การสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบ อีกต่อไป
๑๓. การประกาศผลสอบคัดเลือก
การประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 11 ให้
เรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง เท่ า กั น ให้ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้
ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๑๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ จะขึ้ น บั ญ ชี สํ า รองผู้ ส อบ
จํานวน 2 เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกได้
ในลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ตามจํานวนอัตราว่างแล้ว
บัญชีสํารองจะถูกยกเลิก การขึน้ บัญชีเมื่อมีกรณีหนึ่ง ดังนี้
/14.1 ผูน้ นั้ ได้..........

๑๔.๑ ผูน้ นั้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกไปแล้ว
๑๔.๒ ผูน้ นั้ ขอสละสิทธิในการแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๑๔.๓ ผูน้ นั้ ออกจากราชการไปไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนได้รับการแต่งตั้ง
๑๔.๔ มีการประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบคัดเลือกใหม่
๑๔.๕ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผูม้ คี ุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือกนัน้
๑๔.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอื่น
๑๕. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ จะรายงานขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลจั งหวัด นครราชสีมา พิจ ารณาแต่ งตั้ งผู้ ส อบคัด เลื อ กได้ ใ ห้ ดํา รงตําแหน่ งตามบัญ ชีผ ลการสอบ
คัดเลือกตามลําดับที่ได้ขนึ้ บัญชีไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

ผนวก ก
คุณสมบัตผิ ู้มสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………………..…….
คุณสมบัตมิ สี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
1. พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่า ระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ
งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งาน
วิเคราะห์นโยบาย และแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
3 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.
กําหนด คือจะต้อง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ ุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง

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

ผนวก ข
เลขประจําตัวสอบ...................
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
สายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราสีมา

รูปถ่ายขนาด ๑x

๑.๕ นิว้ (ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน)

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................
อายุ......................ปี วุฒกิ ารศึกษา..................................................................................................
2. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งต่างสายงานในตําแหน่ง.............................................................
3. ได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบ คือ..........................................
.................................................ตัง้ แต่วันที.่ ..................เดือน...........................พ.ศ. ..........................
4. ตําแหน่งปัจจุบัน.......................................ระดับ.......................ขัน้ เงินเดือน................................บาท
เทศบาล.......................................อําเภอ..................................จังหวัด.............................................
5. เริ่มรับข้าราชการครัง้ แรกตําแหน่ง..............................................ระดับ...............................................
เทศบาล.....................................อําเภอ..............................จังหวัด.....................................................
เมื่อวันที.่ ..........................เดือน................................................พ.ศ. .................................................
๖. เคยปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานที่สมัคร ได้แก่ .................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
๗. การถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคย
( ) เคย ระบุ..............................................................................................................................
( ) อยูร่ ะหว่างการถูกสอบสวน เรื่อง..........................................................................................
.........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
ฯ กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริง
ทุก ประการหากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณ สมบัติไม่ค รบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีใ ห้ถ อดชื่อ
ข้าพเจ้าออกจากรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ หรือมิให้แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(ลงชื่อ)

ผูส้ มัครสอบ

(.....................................)
วันที.่ .........เดือน........................พ.ศ. ..............

คํารับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชา
( ) ขอรับรองว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทุกประการ
( ) เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัตคิ รบไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง เพราะ
.....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(............................................)
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล...........................

สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
-ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัคร
( ) มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
( ) ขาดคุณสมบัติ เพราะ.......................................................................................................
................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)
ตําแหน่ง .................................................

ผนวก ค
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
สายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
เขียนที.่ ................................................................
วันที.่ .....................เดือน............................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (๑) นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................เทศบาล..........................................................................
อําเภอ....................................................................จังหวัด.............................................................................
อนุญาตให้ (๒) นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่ง...........................................................ระดับ....................................
งาน...................................ฝ่าย.........................................................กอง/สํานัก............................................
เทศบาล.............................อําเภอ......................................................จังหวัด.................................................
มาสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศที่เทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งสายงานผูป้ ฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผูบ้ ริหารของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้
(ลงชื่อ)...................................................
(..................................................)
นายกเทศมนตรี...................................................
หมายเหตุ (๑) ผูอ้ นุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผูบ้ ังคับบัญชาที่มอี าํ นาจสั่งแต่งตัง้ ตามมาตรา ๑๕
ประกอบมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(2) ชื่อพนักงานเทศบาลผูส้ มัครสอบคัดเลือก ในกรณีที่หนังสืออนุญาตไม่ถูกต้องหรือผูส้ มัครสอบ
คัดเลือกไม่ได้ยื่นพร้อมกับใบสมัครจะไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ

ผนวก ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชือ่ และนามสกุล ของผูร้ ับการประเมิน...................................................................................................
๒. วุฒกิ ารศึกษา.....................................สาขาวิชา...................................ระดับการศึกษา.............................
สถานศึกษา........................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ..............................................................
๓. เริ่มรับราชการครัง้ แรกเมื่อวันที.่ ...........เดือน.................พ.ศ. ................ตําแหน่ง......................................
๔. ได้ปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานที่ได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
๔.๑................................................................รวม...........................ปี...............................................เดือน
๔.๒ ...............................................................รวม...........................ปี..............................................เดือน
๔.๓.................................................................รวม...........................ปี...............................................เดือน
๕. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.....................................ระดับ.....................ขัน้ .................................................บาท
กอง......................................................เมื่อวันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ.........................
6. ประวัตกิ ารถูกดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี)
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๗. ผูร้ ับการประเมินรับรองข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง
(ลงชื่อ)...................................ชื่อผูร้ ับการประเมิน
(...................................)
ตําแหน่ง.....................................
วันที.่ ...........เดือน..................พ.ศ...............

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่งสายงานใหม่
๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัตสิ ว่ นตัว ความประพฤติสว่ นตัว
- ประวัตกิ ารทํางาน และพฤติกรรมอื่น
- การปฏิบัตติ ามนโยบายระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบัตงิ านอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

๑๐

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตัง้ ใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนด้านความสําเร็จและความ ผิดพลาด
ไม่ปดั ความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดยี ิ่งขึน้
- ตัง้ ใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุลว่ งไปด้วยดี
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดขี นึ้

๑๐

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน
- กระตือรือร้น อุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ยอ่ ท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อนต่าง ๆ
- ตัง้ เป้าหมายให้งานสําเร็จด้วยดีมปี ระสิทธิภาพ

๑๐

๔. ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดกี ับผูอ้ ื่น
- ทํางานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- ยอมรับในความสามารถของผูร้ ว่ มงานทุกระดับ
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผูร้ ว่ มงาน

๑๐

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่งสายงานใหม่
๕. ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรูค้ วามสามารถในหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัตงิ านสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้กา้ วหน้าทันสมัยอยูเ่ สมอ
- ประสบการณ์ในการทํางาน

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑๐

๖. ความละเอียดถี่ถว้ นและรอบครอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความละเอียดไม่มขี อ้ ผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทํางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยําถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ

๑๐

๗. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธกี ารหรือ
สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน การปรับปรุงงาน
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี

๑๐

๘. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ทัศนคติที่ดตี อ่ ประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน
- ความจงรักภักดีตอ่ หน่วยงาน
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ

๑๐

๙. ความเป็นผูน้ ํา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน
การมอบหมายงาน การให้คําแนะนําและพัฒนา การควบคุมงาน
ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- ความคิดลึกซึง้ กว้างขวาง รอบคอบและยุตธิ รรม ฯลฯ

๑๐

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่งสายงานใหม่
๑๐. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์
- ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิรยิ าท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม
รวม

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

๑๐

๑๐๐

ตอนที่ ๓ สรุปการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผา่ นการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล)........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผา่ นการประเมิน

(ลงชื่อ)..............................................ผูป้ ระเมิน
(……………….…………………………)
ตําแหน่ง.........................................................
วันที.่ .........เดือน………………….......พ.ศ...............
หมายเหตุ : ผูป้ ระเมินคือผู้บงั คับบัญชาต้นสังกัด

ผนวก จ
เงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
......................................................................
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน
ระบบงาน และการบริ ห ารของส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตามแนวที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธสี อบข้อเขียน
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนัน้ โดยเฉพาะโดยวิธสี อบ
ข้อเขียน
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักทางการ
บริหารการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการสอบคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
จัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัตงิ านในตําแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการสอบคัดเลือก
๒. ความรอบรูง้ านในหน้าที่ จํานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งรัฐธรรมนูญ
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ง
ความรูเ้ กี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
๓. ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๑๐ คะแนน
ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว และเกิดผลดี
และเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น
การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงาน ใหม่ๆ
และสามารถนําไปปฏิบัตจิ นประสบผลสําเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)

๔. ความรอบรู้ในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การ
บริหาร การเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
๕. การบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผูน้ ําปฏิภาณ
ไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือก
๖. การบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสารการประสาน
สัมพันธ์ของผูเ้ ข้ารับการสอบคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
๗. การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้การทํางาน
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
๘. ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน ๑๐ คะแนน เช่น
๘.๑ ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนราชการรวม มี
ความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรมกล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความ
โปร่งใส
๘.๒ ความอุ ต สาหะ พิ จ ารณาจากความมี ม านะ อดทน และเอาใจใส่ ห น้ า ที่ ก ารงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัตงิ านอุทศิ เวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
๘.๓ มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ พิ จ ารณาจากความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเป็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลด
ข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผูม้ าติดต่อรวมทัง้ เต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผูม้ าติดต่อ
๘.๔ ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิด เห็ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิบั ติง าน การสื่อ สารกั บ ผู้บั งคั บ บั ญ ชา ผู้ใ ต้บั งคั บ บัญ ชา และเพื่ อ นร่ว มงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๘.๕ ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงานความ
รับผิดชอบ
๘.๖ ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของภาวะอารมณ์

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

ผนวก ฉ
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
...................................................
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดว้ ยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ
รูปแบบในการเขียนดังนี้
๑. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ
๑.๑ การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแสดงถึง
แนวความคิด ความคาดหวัง เป้าหมายหรือ ความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติข องตนเองที่จะดําเนินการให้
เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง และการจัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ
และการรองรับ การถ่า ยโอนภารกิจ ต่า งๆ เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด แก่ ป ระชาชนอย่ างแท้จ ริง โดยอาจ
ยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนอ้างอิงทฤษฎี แนวคิดทางวิชาการต่างๆ โดยข้อเสนอดังกล่าว
จะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือและมี
ความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้
๑.๒ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๒. รูปแบบการเขียนข้อความ
การเขียนข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้ผสู้ มัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเขียนข้อเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดังนี้
๒.๑ ให้มกี ารแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตามข้อ ๑.๑
๒.๒ มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๒.๓ ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ อาจใช้
ตัวอย่างมาประกอบโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดยี ่งิ ขึน้
๒.๔ มีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ โดยจัดพิมพ์และจัดทําให้เรียบร้อย
จํานวน ๖ ชุด
๓. รูปแบบการนําเสนอ
๓.๑ ปกหน้า
๓.๒ สารบัญ
๓.๓ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
๓.๔ บทสรุป
๓.๕ เอกสารอ้างอิง
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