ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลลําใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
---------------------------------------------------ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลลําใหม่ จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
อาศัยอํานาจตามความข้อ 94 (4) ข้อ 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา
เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๔5 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสาย
บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด (ผนวก ก)
3. การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
ฯ กําหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕6 ได้ที่งาน
การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลลําใหม่ อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 13
4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวน ๔๐๐ บาท
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย
ผู้ป ระสงค์ จะสมัครคั ด เลื อกให้ยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองพร้อมหลั กฐาน ซึ่งผู้ส มั ครได้ รั บรอง
สําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ใบสมัครคัดเลือกฯ (ผนวก ข)
.../๕.๒ รูปถ่าย

-2๕.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) จํานวน 3 รูป
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาทะเบียนบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (ก.พ.7) จํานวน ๑ ชุด
5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
5.6 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จํานวน 1 ชุด
5.7 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(ผนวก ค)
5.8 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ผนวก ง)
5.9 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร
(ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต อย่างน้อย ๒ ผลงาน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แนวคิดในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการ
คัดเลือก จํานวน 9 ชุด (ผนวก จ)
5.10 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่รับสมัครตามประกาศนี้ หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลําใหม่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก โดยประเมินจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้สมัครและโดยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียด วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ผนวก ฉ )
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ
จะดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันศุกร์
ที่ ๓0 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
๙. การแต่งกาย
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว
10. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๕6 ณ
สํานักงานเทศบาลตํ าบลลํ าใหม่ อํ าเภอเมื องยะลา จังหวัดยะลา โดยเรียงตามลําดับที่จากผู้ที่เข้ารั บการ
คัดเลือกฯ
.../ได้คะแนนรวม

ผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงวางที่จะคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นฯ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)

---------------------------------------------------นักบริหารงานทั่วไป 7
ชื่อตําแหนง
ตําแหนงประเภท
บริหาร
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือ
เลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห< ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
ที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ< งานทะเบียน งานนโยบายและ
แผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ<และแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปล
เอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการ
ประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปAนตน ตอบปBญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปBญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

.../ คุณสมบัติ

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 ขอ 1 โดยตองไดรับเงินเดือนไม
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 (เงินเดือนขั้นต่ํา 16,190.- บาท) และ
(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝLาย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ปM โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปM หรือ
(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
หรือหัวหนาฝLาย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปM โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปM กําหนดเวลา 4 ปM ใหลด
เปAน 3 ปM สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร< รัฐศาสตร< เศรษฐศาสตร< หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารทั่วไป 6 แลว จะตองมีความเขาใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปBญหาดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผนวก ข
ลําดับที่สมัคร....................
ใบสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
เทศบาลตําบลลําใหม อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
---------------------------------------------------1. ชื่อ ..............................................................................สกุล .............................................................................
2. เพศ
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หญิง

3. วัน เดือน ป5เกิด .........................................อายุป6จจุบัน .................ป5 วันเกษียณอายุราชการ ........................
4. ป6จจุบันดํารงตําแหนง ..................................................................................ระดับ .........................................
ประเภทตําแหนง

บริหารระดับสูง

บริหารระดับกลาง

วิชาชีพเฉพาะ

เชี่ยวชาญเฉพาะทั่วไป

เงินเดือน ................................................บาท เงินประจําตําแหนง .................................................บาท
งาน ..................................................................กอง / ฝ=าย ....................................................................
เทศบาล ................................................อําเภอ .............................................จังหวัด .............................
โทรศัพท? ..............................................................โทรสาร ......................................................................
e – mail ................................................................................................................................................
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูป6จจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ ....................................ซอย/ตรอก......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล .........................................เขต/อําเภอ ........................................จังหวัด ...........................
รหัสไปรษณีย? ...............................โทรศัพท? ...................................................โทรสาร ...........................
e – mail ................................................................................................................................................
6. สถานภาพครอบครัว
โสด

สมรส

อื่นๆ

ชื่อคูสมรส ............................................สกุล ............................................อาชีพ ....................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา
ไมมีบุตรธิดา

มีบุตร/ธิดา จํานวน .................คน (ชาย ...............คน หญิง .............คน)

-27. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทย?ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)
เปLนโรคเหลานี้หรือไม ความดันโลหิต
สูง
เปLน
ไมเปLน

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

8. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ป5ที่สําเร็จ
การศึกษา

การไดรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สําคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ ..................................ตําแหนง ..................................ระดับ .............................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม .................................ป5 .................................เดือน .............................วัน
ชื่อตําแหนง

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ประเภทตําแหนง
ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง

1.
2.
3.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ใหระบุวาเปLนบริหารระดับกลาง / บริหารระดับสูง
10. การฝTกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม

-311. ดูงาน (ที่สําคัญ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
พอใช
ดี
ดีมาก
ภาษาตางประเทศอื่น ระบุ.....................................................
พอใช
ดี
ดีมาก
คอมพิวเตอร?
พอใช
ดี
ดีมาก
อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................................................................
14. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ?ที่ไดรับ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
15. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ไดรับยกยอง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับ
การยกยอง

ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

-416. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดนและเกี่ยวของ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
17. วิสัยทัศน?และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน..............................ชุด (ที่แนบทาย)
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ควรจัดทําเอกสารเปLนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร)
ขาพเจาฯ ขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ

ลงลายมือชื่อผูสมัคร.................................................................
(...............................................................)
วัน เดือน ป5 ...............................................................

การตรวจสอบเจาหนาที่
แลว เห็นวาผูสมัคร
( ) มีคุณสมบัติครบถวน
( ) คุณสมบัติไมครบถวน เนื่องจาก.................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูตรวจสอบ
(
)
เจาหนาที่รับสมัคร

ผนวก ค
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือก ตําแหน!งผูบริหารของเทศบาลตําบลลําใหม!

เขียนที่..............................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ............
ขาพเจา.............................................................................................ตําแหนง นายกเทศมนตรี
เทศบาล...........................................จังหวัด................................อนุญาตให..........................................................
ซึ่งเป%นพนักงานเทศบาล ตําแหนง...................................................................................ระดับ.............................
สํานัก / กอง..................................................เทศบาล...........................................จังหวัด.....................................
สมั ครเขารั บ การคั ด เลื อกพนั กงานเทศบาล เพื่ อแตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บที่ สู งขึ้ น สํ า หรั บตํ า แหนง
ผูบริหารของเทศบาลตําบลลําใหม ในตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๗) และยินยอมให
โอนยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไดหากผานการคัดเลือก

(ลงชื่อ).........................................
(......................................)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี......................

ผนวก ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผู$บริหารของเทศบาล
ตําแหนงหัวหน$าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................ตําแหนง............................ระดับ..........
เทศบาล...........................................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................
องค-ประกอบที่ใช$ในการพิจารณาในการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 1 องค-ประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู$ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ( ความชํานาญ
ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่
ที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนและงานเสร็จทันเวลา
ทั้ ง นี้ ใหรวมถึ ง ความสามารถในการแกป5 ญ หา เชาว( ป5 ญ ญาและความถนั ด
เฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบตอเจ$าหน$าที่
พิจารณาความตั้งใจในการทํางาน ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ เป8นผลดีการไมละเลยตองาน รวมถึงความตั้งใจและความกลา
ที่จ ะรั บ ผิด ชอบตอผลเสีย ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ไมป5ด ความรั บ ผิด ชอบงายๆ และความ
จริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น
หมวดที่ 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผนและขอบังคับของสวนราชการนั้นๆ การรักษาวินัย
ขาราชการและประวัติการทํางาน
หมวดที่ 3 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป<นสําหรับตําแหนง (40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มสร$างสรรคพิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง
เทคนิค วิธีการหรือสิ่งใหมๆ มาใชใหเป8นประโยชน(ในการทํางาน การปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแกไขป5ญหาตางๆ และมีความคิดสรางสรรค(ในการทํางานยาก
หรืองานใหมใหสําเร็จเป8นผลดี

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได$รับ
20

20

20

8

-2องค-ประกอบที่ใช$ในการพิจารณาในการปฏิบัติงาน
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการและงานใน
หนาที่ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวคิด
ความเชื่อและอุดมการณ(ที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรืองานที่รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได$รับ
8

3.3 ความเป<นผู$นํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ(ไกล การตัดสินใจ
การวางแผน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา และการพัฒนา การควบคุมงาน
ความใจกวางยอมรับฟ5งความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความรอบคอบและ
ยุติธรรม

8

3.4 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก
แนน มั่นคงในอารมณ( ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยา ทาทางและทวงที
วาจาที่เหมาะสม ฯลฯ

8

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธพิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับสถานการณ(
สังคมและสิ่งแวดลอม ความยืดหยุนและความสามารถทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอ
ประสานงานกับผูอื่น ฯลฯ

8

รวม

100

ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน
(.....................................................)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี....................................

ผนวก จ

(ปก)
แบบแสดงวิสัยทัศน และแบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต!งตั้งใหดํารงตําแหน!งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน!งผูบริหารของเทศบาล

ตําแหน!ง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
เทศบาลตําบลลําใหม!
อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

เสนอโดย
ชื่อ.......................................................................................................
ตําแหน!ง.......................................(..............................................)
เทศบาล.................................................
อําเภอ...............................................
จังหวัด............................................

สารบัญ
คํานํา

หนา

ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง..................................................................
เรื่อง..................................................................
บทสรุป
เอกสารอางอิง

แบบขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
ของ...................................................................................................................
ตําแหน!ง...................................................เทศบาล......................................................จังหวัด...............................
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหน!ง หัวหนาสํานักปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
--------------------------------------วิสัยทัศน
.................................................................................................................................................................
แนวคิด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ความคาดหวัง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
เป5าหมาย
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
แนวทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุเป5าหมาย
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
ผูเสนอขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
วันที่..................................................

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานยอนหลังไม!เกิน 3 ป9)
--------------------------------------1. ชื่อผลงาน.....................................................................................................................
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ.................................................................................................
3. ความรูความสามารถที่ใชในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)
3.1.....................................................................................................................
3.2.....................................................................................................................
4. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนินการ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. ผลผลิต/ผลลัพธของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. ประโยชนของผลงาน/การไดรับการยอมรับ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. ความยุ!งยากในการดําเนินการ/ปBญหา/อุปสรรค
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ขอรับรองว!าผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล!าวขางตนเปDนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผูเสนอผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
วันที่....................................................................
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองว!าผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล!าวขางตนตรงกับ
ความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
นายกเทศมนตรี..................................................
วันที่....................................................................

ผนวก ฉ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งให#ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผู#บริหารของเทศบาล ตําแหนงหัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล
(แนบทายประกาศ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
---------------------------------------------------หลั กเกณฑ" แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก คุ ณสมบั ติ ข องผู มี สิ ทธิ เ ขารั บ การคั ด เลื อกฯ เพื่ อ แต0 ง ตั้ ง พนั กงาน
เทศบาลใหดํ า รงตํ า แหน0 ง ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน0 งผู บริ ห ารของเทศบาล ตํ า แหน0 ง หั ว หนาสํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ดังต0อไปนี้
1. เกณฑและวิธีการคัดเลือก
1.1 เกณฑในการคัดเลือก
เกณฑ"ในการคัดเลือก จะใชวิธีการประเมินขอมูลต0างๆ จากเอกสารของผูสมัครและประเมิน
โดยการสั ม ภาษณ" โดยจะพิ จ ารณาว0 า ผู เขารั บ การคั ด เลื อ กแต0 ล ะคนมี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ" และผลงานในอดีต วิสัย ทัศน"การปฏิบัติ งานในตําแหน0 งที่เขารั บการคั ดเลือก ประวั ติการรั บ
ราชการ ตลอดจนมี พฤติ กรรมหรื อคุ ณลั กษณะต0 าง ๆ อย0 า งไร โดยใหผู เขารั บคั ด เลือกจั ดทํ า และนํ าเสนอ
วิสัยทัศน"ในการเขาดํารงตําแหน0งที่เขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิด
จากการบริหารงานของผูเขารับคัดเลือกมาแลว ซึ่งกําหนดเกณฑ"การใหคะแนนดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน#าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ
จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก
จํานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน"ในการปฏิบัติงานในตําแหน0งที่ขอรับการคัดเลือก ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทํา
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน"ในการปฏิบัติงานในตําแหน0งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูลดาน
ต0างๆ ดังนี้
-ขอมูลส0วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน0งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหนาที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก
2) ความรอบรู#งานในหน#าที่
จํานวน 20 คะแนน
ความรอบรู งานในหนาที่ พิ จ ารณาจากความรู งานในหนาที่ ข องตํ า แหน0 ง ที่ จ ะแต0 ง ตั้ ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว0าดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส0วนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก0องค"กรปกครองส0วนทองถิ่น กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเทศบาลในสาย
งานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณ"ปEจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
จํานวน 10 คะแนน
ผูเขารับ การคัด เลื อกจะตองจั ดทํ าเอกสารแสดงผลงานที่ ประสบความสํ าเร็จ มาแลว และ
เกิดผลดีและเปGนประโยชน"ต0อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปGนตัวอย0างแก0ผูอื่นหรือหน0วยงานส0วนราชการ
อื่นได เช0น โครงการใหม0 ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชน"จํานวนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางการบริหารงาน
ใหม0 ๆ และสามารถนํ าไปปฏิบั ติ จ นประสบผลสํ า เร็ จ ไดดี ยิ่ง โดยจั ดทํ า เปG น เอกสารนํ าเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน"ก็ได)
.../4) ความรอบรู

-24) ความรอบรู#ในการบริหาร
จํานวน 10 คะแนน
ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เช0น หลักการบริหารสมัยใหม0
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ" เทคนิคการบริหารต0าง ๆ
5) การบริหารอยางมืออาชีพ
จํานวน 10 คะแนน
การบริ ห ารอย0 า งมื ออาชี พ พิ จ ารณาจากการตั ด สิ น ใจ การคิ ด เชิ งกลยุ ทธ" ความเปG น ผู นํ า
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไขปEญหาต0าง ๆ ปEญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล
จํานวน 10 คะแนน
การบริ ห ารงานบุ ค คล พิ จ ารณาจากการยื ด หยุ0 น และปรั บ ตั ว ทั ก ษะในการสื่ อ สาร การ
ประสานสัมพันธ"ของผูรับการคัดเลือก การประสานงานกับส0วนอื่น
7) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
จํานวน 10 คะแนน
การบริหารงานแบบมุ0งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได การ
ทํางานแบบมุ0งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและคานิยมสร#างสรรค และคุณลักษณะอื่น ๆ จํานวน 10 คะแนน เช0น
8.1 ความประพฤติ แ ละค านิ ย มสร# า งสรรค และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เปB น สํ า หรั บ นั ก
บริ หาร พิ จ ารณาจากการมี พฤติกรรมที่ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน0 งหนาที่ และภารกิ จ ของส0 ว นราชการ เช0 น มุ0 ง
ประโยชน"ของส0วนรวม มีความซื่อสัตย" ครอบตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล0าวคือ กลาคิด กลาทํา กลา
นํา กลาเปลี่ยน มีความโปร0งใส
8.2 ความอุ ตสาหะ พิ จารณาจากความมี มานะ อดทน และเอาใจใส0ห นาที่ การงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
8.3 มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร0วมกับผูอื่นอย0างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟEงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความสามารถของผูร0วมงานทุกระดับ แกไขและลดขอ
ขัดแยงอันอาจจะเปGนอุปสรรคต0องานราชการ และความสามารถในการสรางความสัมพันธ"อันดีกับประชาชนผู
มาติดต0อ รวมทั้งเต็มใจในการใหความช0วยเหลือและบริการผูมาติดต0อ
8.4 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สารกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร0 ว มงาน
ความสามารถในการใชภาษาอย0างเหมาะสม
8.5 ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค" ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ
8.6 ความมั่นคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแน0นของสภาวะอารมณ"
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (เอกสารแนบทาย) ไดแก0
1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน0งในตําแหน0งสายงานและระดับปEจจุบัน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
5) ความผิดยอนหลัง (วินัย) 5 ปN
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
6) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ปN
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
.../1.2 วิธีการคัดเลือก

-31.2 วิธีการคัดเลือก
1) กํ า หนดการคั ด เลื อ กโดยวิ ธี สั ม ภาษณ" เพื่ อ ใหไดขอมู ล ที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความรู
ความสามารถความเหมาะสมของผูสมัคร โดยผูเขารับการคัดเลือกจะตองทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน"ในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน0งที่ขอรับการประเมินตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยตองยื่น
เอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครเสนอต0อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันรับสมัครและใหผู
เขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน" และผลงานที่ประสบความสําเร็จ ต0อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันเขารับ
การคัดเลือกในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
2) คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ"ตามที่กําหนด แลว
รวมคะแนนสัมภาษณ" และคะแนนคุณสมบัติ แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด
และพิจารณาผูที่อยู0ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต0ละบุคคลปรากฏว0าคะแนนรวมเท0ากัน จะจัดลําดับผู
ที่คะแนนเท0ากัน ดังนี้
(ก) ถารวมคะแนนเท0ากัน ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ"ก0อน
(ข) ถาคะแนนสั ม ภาษณ" เ ท0 า กั น ใหพิ จ ารณาจากผู ใดไดรั บ แต0 ง ตั้ ง ดํ า รงตํ า แหน0 ง ใน
ตําแหน0งระดับปEจจุบันก0อน
(ค) ถาไดรับ แต0งตั้งใหดํ ารงตํา แหน0งในตํ าแหน0งและระดับ พรอมกั น ใหพิ จารณาจาก
เงินเดือนมากกว0า
(ง) ถาเงินเดือนเท0ากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถาอายุราชการเท0ากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ"ชั้นสูงกว0า
(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ"ชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาผูใดไดรับก0อน
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ"ชั้นเดียวกันพรอมกัน ใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกว0า
3) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือก
ต0อก.ท.จ.ยะลา และ ก.ท.จ. ผูที่ผ0านการคัดเลือกไดตํารงตําแหน0งอยู0ในจังหวัดนั้น โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่
ผ0 า นการคั ด เลื อกและจั ด เรี ย งลํ า ดั บ ตามคะแนนรวม โดยจะระบุ คะแนนที่ ไดไวในประกาศดวย เพื่ อจะได
ประกาศผลการคัดเลือกและแจงใหเทศบาลแต0งตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหน0งที่คัดเลือกตามลําดับ
ต0อไป
2. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินว0าผูสมัครคัดเลือกผ0านการคัดเลือกไดรับการขึ้นบัญชีเปGนผูผ0านการคัดเลือก ผูนั้นจะตอง
เปGนผูที่ไดคะแนนรวมในหมวดสมรรถนะหลักทางการบริหาร และหมวดประวัติการรับราชการไม0ต่ํากว0ารอยละ
70 โดยแต0ละหมวดจะตองไดคะแนนไม0ต่ํากว0า รอยละ 70

.../ประวัติการรับ

-4ประวัติการรับราชการ
(เอกสารแนบทายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ขอ ข.)
1. เงินเดือนคะแนนเต็ม 20 คะแนน(ตาม พ.ร.ฎ.การปรับเงินอัตราเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554)

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนน

49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,560
39,880
39,190
38,500
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33,770
33,140
32,510
31,900
31,290
30,690
30,100

35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31,340
30,790
30,220
29,680
29,110
28,560
28,030
27,480
26,980
26,460
25,970

28,880
28,430
27,960
27,490
27,030
26,580
26,120
25,660
25,190
24,730
24,270
23,820
23,370
22,920
22,490
22,040
21,620
21,190
20,780
20,360
19,970
19,580
19,200
18,810
18,440
18,060
17,690
17,310
16,920

20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20
15.00
14.80
14.60
14.40

25,470
24,970
24,490
24,010
23,550
23,080
22,620
22,170
21,710
21,240
20,790

-5-

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนน

29,510
28,930
28,350
27,800
27,230
26,660
26,100
25,530
24,960
24,400
23,380
23,270
22,700
22,140
21,550
20,990
20,420
19,860

20,320
19,860
19,410
18,950
18,470
18,010
17,560
17,100
16,640
16,190

16,570
16,190
15,800
15,430
15,150
14,660
14,300
13,910
13,530
13,160

14.20
14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40

หมายเหตุ เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

.../2. วุฒิการศึกษา

-62. วุฒิการศึกษาคะแนนเต็ม20 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท0า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท0า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท0า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท0า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท0า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท0า
ม.ศ.31 ม.ศ.5 (ม.3/ม.6) หรือเทียบเท0า

คะแนนที่ได#
20.00
18.80
18.40
18.00
17.20
16.40
16.00
15.60

*วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึง เทียบเท0าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหน0ง
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงคะแนนเต็ม20 คะแนน
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปHจจุบัน คะแนนเต็ม 14 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

10 ปN ขึ้นไป
9 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 10 ปN
8 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 9 ปN
7 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 8 ปN
6 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 7 ปN
5 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 6 ปN
4 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 5 ปN
3 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 4 ปN
2 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 3 ปN
1 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 2 ปN
ต่ํากว0า 1 ปN

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

.../3.2 ระยะเวลาการ

-73.2ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปHจจุบัน(พิจารณาเฉพาะตําแหน0งในสายงาน โดยไม0ตอง
พิจารณาระดับตําแหน0ง เช0น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานการคลัง เปGนตน)คะแนนเต็ม 6 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

15 ปN ขึ้นไป
14 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 15 ปN
13 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 14 ปN
12 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 13 ปN
11 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 12 ปN
10 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 11 ปN
9 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 10 ปN
8 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 9 ปN
7 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 8 ปN
6 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 7 ปN
5 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 6 ปN
4 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 5 ปN
3 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 4 ปN
2 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 3 ปN
1 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 2 ปN
ต่ํากว0า 1 ปN

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00

หมายเหตุ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน0งใหนับถึงวันเริ่มตนของปNงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

.../4. อายุราชการ

-84. อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได#รับ

35 ปN ขึ้นไป
33 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 35 ปN
31 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 33 ปN
29 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 31 ปN
27 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 29 ปN
25 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 27 ปN
23 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 25 ปN
21 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 23 ปN
19 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 21 ปN
17 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 19 ปN
15 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 17 ปN
13 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 15 ปN
11 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 13 ปN
9 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 11 ปN
7 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 9 ปN
5 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 7 ปN
3 ปN ขึ้นไป แต0ไม0เกิน 5 ปN
ต่ํากว0า 3 ปN ลงมา

20.00
19.60
19.20
18.80
18.40
18.00
17.60
17.20
16.80
16.40
16.00
15.60
15.20
14.80
14.40
14.00
13.60
13.20

หมายเหตุ การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปNงบประมาณที่ทําการคัดเลือก
5. ความผิดย#อนหลัง 5 ปI คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ไม0เคยถูกลงโทษทางวินัย
กล0าวตักเตือน 1 ครั้ง
ภาคทัณฑ"
1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม0รวมว0ากล0าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว0า 2 ครั้ง

ระดับ 6

คะแนนที่ได#รับ
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80

…/6. การพิจารณา

-96. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย#อนหลัง 5ปI คะแนนเต็ม10 คะแนน
ได#รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ขั้น/ครั้ง/ปI
5
4
4
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
-

1.5 ขั้น/ครั้ง/ปI
1
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
1
3
2
1
-

1 ขั้น/ครั้ง/ปI
1
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
4
3
4
5

รวม
จํานวนขั้น/ปI
10
9.5
9
9
8.5
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5

คะแนนที่ได#
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00

…/แบบสรุปคะแนน

-10แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต0งตั้งใหดํารงตําแหน0งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับสายงานบริหารของเทศบาลตําบลลําใหม0 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
สมัครคัดเลือกในตําแหนง..........................................................................................ระดับ.................................
ชื่อผูสมัคร............................................................................................อายุ........................ปN........................เดือน
ปEจจุบันดํารงตําแหน0ง............................................ระดับ............เทศบาล..............................จังหวัด....................
คุณสมบัติ

สรุปรายละเอียด

1. เงินเดือนปEจจุบัน

...............................................................................บาท

2. วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ
ซึ่งเปGนคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน0งที่สมัคร)

วุฒิการศึกษา.............................................................................................

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน0ง
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน0งปEจจุบนั ใน
สายงานระดับปEจจุบัน
3.2 ระยะเวลาดํารงตําแหน0งในสายงาน
ปEจจุบัน
(นับตั้งแต0วันเริ่มตําแหน0งในสายงานผูบริหาร)

คะแนน

วันที่ดํารงตําแหน0งตั้งแต0.....................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
รวม............................ปN...........................เดือน..............................วัน
วันที่ดํารงตําแหน0งตั้งแต0.....................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
รวม............................ปN...........................เดือน..............................วัน

4. อายุราชการ (ปN/เดือน/วัน)

วันที่ดํารงตําแหน0งตั้งแต0.....................ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
รวม............................ปN...........................เดือน..............................วัน

5. ความผิดยอนหลัง 5 ปN
(ระบุการลงโทษทางวินยั )

ว0ากล0าวตักเตือน...........................ครั้ง ภาคทัณฑ"...........................ครั้ง
ตัดเงินเดือน..................................ครั้งลดขั้นเงินเดือน...................ครั้ง

6. การพิจารณาความดีความชอบ
(ยอนหลัง 5 ปN)

1.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2551.................บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปN..........ขั้น
2.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2552.................บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปN..........ขั้น
3.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2553.................บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปN..........ขั้น
4.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2554.................บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปN..........ขั้น
5.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2555.................บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปN..........ขั้น

รวมคะแนน
หมายเหตุ 1. ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ" และใส0คะแนนในช0องที่กําหนด
2. ใหผูเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ ส0งพรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัติ
พนักงานเทศบาล ซึ่งเจาของประวัติไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว
การตรวจสอบของเจ#าหน#าที่
ขอรับรองวาถูกต#อง
( ) คุณสมบัติครบถวน
( ) คุณสมบัตไิ ม0ครบถวน เนื่องจาก.............
.....................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ).......................................ผูตรวจสอบ
(นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธ")
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ

(ลงชื่อ)...............................................................เจาของประวัติ
(.............................................................)

เอกสารหมายเลข 6
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข#อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน"ดวยตนเอง โดยมีองค"ประกอบและ
รูปแบบในการเขียน ดังนี้
1. องคประกอบในการเขียนข#อเสนอ
(1) ใหนํ า เสนอในรู ป ของงาน/โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การ และกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
ความสํ าเร็จ ไวดวย โดยการเสนอเกี่ ยวกับ วิสัย ทัศน" ผูสมัครเขารั บการคัด เลือกตองแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวัง เปTาหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปTาหมายในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของเทศบาลในดานต0าง ๆ ของตําแหน0งที่สมัครเขารับการคัดเลือก เช0น การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหเทศบาลมีความเขมแข็งและมี
ศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ และการรองรับการถ0ายโอนภารกิจต0าง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชน"แก0
ประชาชนอย0างแทจริง ตลอดจนอาจอางอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต0าง ๆ โดยขอเสนอดังกล0าวจะตอง
เปGนขอเสนอที่เปGน รูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได และมี เหตุผลประกอบขอเสนอที่ น0าเชื่อถื อ มีความ
สอดคลองกันในประเด็นต0าง ๆ ซึ่งสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได
(2) บทสรุป และขอเสนอแนะ
2. รูปแบบการเขียนข#อความ
การเขียนขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศน" ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน"
ดังนี้
(1)ใหมีการแบ0งโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองค"ประกอบที่กําหนดตามขอ 1
(2)มีลักษณะที่เปGนรูปธรรมและมีความเปGนไปไดในทางปฏิบัติ
(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ"ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย0างมา
ประกอบพอสังเขปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
(4) มีความยาวไม0นอยกว0า 5 หนากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ"และจัดทําเปGนรูปเล0มใหเรียบรอย
จํานวน 8 ชุด
3. รูปแบบการนําเสนอ
(1)ปกหนา
(2)สารบัญ
(3)ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน"
(4)ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
(5)บทสรุป
(6)เอกสารอางอิง

กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต0งตั้งใหดํารงตําแหน0งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน0งผูบริหารของเทศบาล
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ"และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่14 พฤศจิกายน ๒๕๔๗และที่แกไขเพิ่มเติม )

ระยะเวลา
19 มิถุนายน 2556

8 กรกฎาคม 2556
17 กรกฎาคม 13 สิงหาคม 2556
15 สิงหาคม 2556

การดําเนินการ
บันทึกขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต0งตั้งใหดํารงตําแหน0งในระดับที่สูงขึ้น
พรอมทั้งเทียบเชิญและขอตัวบุคลากร เพื่อแต0งตั้งเปGนคณะกรรมการฯ
แต0งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
- แจงคําสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ
- เพื่อพิจารณาร0างประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และจัดใหมีเจาหนาที่ดําเนินการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
- กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก
- กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกไดเท0าที่จําเปGน โดยไม0ขัดต0อเกณฑ"และวิธีการคัดเลือก
ตามประกาศ ก.ท.จ.ยะลา โดยใหประธานคณะกรรมการประกาศก0อนวันดําเนินการคัดเลือก
ไม0นอยกว0า 5 วันทําการ
- ระบุรายละเอียดตําแหน0ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน0ง วัน เวลา และสถานที่
รับสมัคร เอกสารหลักฐาน เกณฑ"และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่นๆ
หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควรทราบ
- ปZดประกาศรับสมัครไวในที่เปZดเผย ณ สถานที่รับสมัคร
- แจง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และสํานักงาน ก.ท.
- ประชาสัมพันธ"ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมใหทราบโดย
ทั่วกัน ก0อนวันที่เริ่มรับสมัคร
เทศบาลส0งสําเนาประกาศฯ ให กทจ.ก0อนเริ่มรับสมัคร ไม0นอยกว0า 7 วันทําการ และให กท.ดวย
ดําเนินการรับสมัคร
- ไม0นอยกว0า 15 วันทําการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือกฯ

30 สิงหาคม 2556

- วันคัดเลือก

24 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556
8 กรกฎาคม 2556

หมายเหตุ
หลักเกณฑ" ขอ 98 (2)
หลักเกณฑ" ขอ 98 (7)
หลักเกณฑ" ขอ 98 (5)

หลักเกณฑ" ขอ 98 (6)

หลักเกณฑ" ขอ 98 (11)
หลักเกณฑ" ขอ 98 (7)
ก0อนวันคัดเลือก ไม0นอยกว0า
10 วันทําการ หลักเกณฑ" ขอ
98 (8)

