ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร
------------------------------------------------------ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารเทศบาลของเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา จะดาเนินการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลยะหา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 98 (6) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ 11 ลงวันที่
10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2558
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นในสายบริหาร ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก
สำนักปลัดเทศบำล
1.1 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
กองคลัง
1.2 ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
1.3 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง 7)
กองช่ำง
1.4 ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
กองวิชำกำรและแผนงำน
1.5 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้ส มัค รคัด เลือ กจะต้อ งเป็น ผู้มีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดที่จะแต่งตั้ งและมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด (ผนวก ก)

/3.การสมัคร...

-23. กำรสมัครและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กาหนดด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ในวัน เวลาราชการและต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามประกาศ หากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมั ครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ครบถ้วนคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดๆ
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกฯ จานวน 400 บาท
5. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย
5.1 ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
คัดเลือก จานวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป (ผนวก ข)
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล จานวน 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย
5.5 สาเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จานวน 1 ชุด
5.6 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 1 ฉบับ
5.7 แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักการบริหาร (เอกสำรหมำยเลข 1) และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการ
คั ด เลื อ ก แนวทางพั ฒ นาเทศบาลหากได้ รั บ การคั ด เลื อ ก ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 5 หน้ า กระดาษ A4
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 9 ชุด ส่งในวันสมัคร
5.8 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ 1 ชุด (เอกสำรหมำยเลข 2)
5.9 ผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) โดยให้ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว ซึ่งเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ อย่างน้อย 2 ผลงาน
6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหลังจากได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จั ง หวั ด ยะลา โทรศั พ ท หมายเลข ๐-๗๓๒๙-๑๑๗๑ โทรสาร ๐-๗๓๒๙-๑๐๒๔
และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลยะหา www.yaha.go.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกเพื่ อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลื อกโดยประเมินจากเอกสารข้อมูล ต่างๆ ของ
ผู้สมัครและการสัมภาษณ์ (ผนวก ค)
/8. วัน เวลา...

- 3 8. วัน เวลำและสถำนที่ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ สานักงานเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
9. กำรแต่งกำย
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว
10. หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
การตัดสิน ว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
11. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558
12. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่ประกาศผลการ
คัดเลือกเป็นต้นไปและให้ใช้สาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารของเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
เท่านั้นและผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว
12.2 ผู้นั้นสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกได้
12.3 ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ก่ อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
12.4 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลามีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
13. กำรแต่งตั้ง
นายกเทศมนตรีจ ะแต่งตั้ง ผู ้ไ ด้รับการคัด เลือกให้ดารงตาแหน่ง บริห ารงานของเทศบาล
ตามลาดับ ที่ในประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายภูวดล ดลภาค)
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ยะลา
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลยะหา

ผนวก ก
รำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงำนเทศบำลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหำรของเทศบำล
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
---------------------------------------------------------------------------

ส่วนรำชกำร

เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
1. ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง 7)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริ ห ารงานในฐานะหั ว หน้าหน่ว ยงานระดับ กอง ซึ่งมี ห น้าที่ความรับผิ ดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานช่าง โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในระดับเดียวกัน
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสารวจวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ
ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดาเนินการ
ประกวดราคา ทาสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและ
ก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร
ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ
ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรั ฐพิธี
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการ ก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจ
เวรยามสานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

/คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงาน
ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7) หรือที่
ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานช่าง 6)
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลด
เป็น 3 ปี สาหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ผั ง เมื อ ง ก่ อ สร้ า ง ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ท.ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานช่าง 6 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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2. ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติง านในฐานะหัว หน้า หน่ว ยงานระดับ กอง ซึ่ง มีห น้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบ
บริหารงานการคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้าน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง
ที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลัง หลายด้าน เช่น งานการคลัง
งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัส ดุ
งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลทารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กาหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย ทั่วไปของเทศบาล สืบหา
แหล่งที่มาของรายได้ ดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยง
ภาษีแนะนาวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงาน
การเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
เสนอข้ อ มู ล ทางด้ า นการคลั ง เพื่อ พิ จ ารณาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการปฏิ บั ติง าน เป็ นต้ น ฝึ ก อบรมและให้
คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบั ญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห ารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดให้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
/(2) ดารง......
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(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือที่ ก.ท.
เทีย บเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริห ารงานการคลัง หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง 6)
หรือหัวหน้ากอง (นักบริหารงานการคลัง 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อ งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กาหนดเวลา 4 ปี
ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ
และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 6 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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3. ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือ
เลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุม
และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมใน
การกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ได้รับปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารทั่วไป 6 แล้ว จะต้องมีความเข้าใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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4. ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือ
เลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสั ญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุม
และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมใน
การกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ได้รับปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือ
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารทั่ วไป 6 แล้ว จะต้องมีความเข้าใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
/5.ตาแหน่ง...
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5. ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหั ว หน้าหน่ว ยงานระดับ กอง ซึ่ งมีห น้าที่ความรับผิ ดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบ
บริหารงานการคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้ าน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง
ที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง
งานการเงินและบั ญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ
งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลทารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
รายได้ร ายจ่ายจริง เพื่ อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ การประมาณรายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่ายของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหล่งที่มาของ
รายได้ ดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนา
วิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและ
บัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอ
ข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ได้รับปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
/(2) ดารง...
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เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ย วกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งใน ระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการ
พัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 6 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

ผนวก ข
เลขประจำตัวสอบ…………………...…...
ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหำรของเทศบำล
เทศบำลตำบลยะหำ อำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ






รูปถ่าย
ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง 7)
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)
ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)
-----------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.

ชื่อ.....................................................................สกุล.......................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุปัจจุบัน.............ปี วันเกษียณอายุราชการ...........................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ..............................................................................ระดับ.............................................
เงินเดือน..............................................บาท เงินประจาตาแหน่ง ....................................................บาท
งาน............................................................... กอง / ฝ่าย .......................................................................
เทศบาล............................................ อาเภอ................................................. จังหวัด...........................
โทรศัพท์.......................................................... โทรสาร..........................................................................
e – mail ................................................................................................................................... .............
5. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ ............................. ซอย/ตรอก .............................. ถนน....................................................
แขวง/ตาบล...................................... เขต/อาเภอ.................................... จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................
e- mail....................................................................................................................................................
6. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อคู่สมรส..................................... สกุล.......................................... อาชีพ...........................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร / ธิดา
ไม่มีบุตรธิดา

มีบุตร/ธิดา จานวน................คน (ชาย.................คน หญิง..............คน)
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7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร )
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่

ความดันโลหิต
สูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

เป็น
ไม่เป็น
8. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

สาขา

ประเทศ

ปี่ที่สาเร็จ
การศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สาคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ....................................ตาแหน่ง............................................ระดับ.....................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม............................ปี...................................เดือน....................................วัน
ชื่อตาแหน่ง

การดารงตาแหน่งในสายงานบริหาร
ประเภทตาแหน่ง ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง

รวมเวลาดารงตาแหน่ง

1.
2.
3.
ฯลฯ
- ประเภทตาแหน่ง ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง / บริหารระดับสูง
10. การฝึกอบรม (หลักสูตรสาคัญๆ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

- 3 11. การดูงาน (ที่สาคัญๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................  ดีมาก
 ดี
 พอใช้
คอมพิวเตอร์
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
อื่นๆ (โปรดระบุ )............................................................................................................ .........................
14. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ได้รับยกย่อง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ
การยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ
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16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
17. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสาคัญที่ประสบความสาเร็จ จานวน......................ชุด
1. ........................................................................................................................... ..............................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
(หมำยเหตุ : ให้จัดทาเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร.......................................................
(..................................................... )
วัน............... เดือน....................................พ.ศ..............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
- ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้สมัคร
( ) มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
( ) ขาดคุณสมบัติ เพราะ .................................................

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................... )
ตาแหน่ง ..........................................................
วัน............... เดือน....................................พ.ศ..............

เอกสำรหมำยเลข 1
แบบแสดงผลงำนด้ำนสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร
ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนเทศบำลให้ดำรง
ตำแหน่ง.......................................................................................................................................................
ชื่อเจ้ำของผลงำน .......................................................................................................................................
เมื่อดำรงตำแหน่ง
(ช่วงเวลำที่ดำเนินกำร)

ผลงำน

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่
แสดงถึงศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำร

ประโยชน์ของผลงำน
กำรได้รับกำรยอมรับ

1. (ชื่อและสาระสาคัญของผลงาน
โดยสรุปทั้งนี้ให้แสดงถึงกิจกรรมที่
ทา เนื้อหาของงานปฏิบัติ ผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ได้)
2.
3.
ฯลฯ
ลายมือชื่อผู้สมัคร .......................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................................
วัน............... เดือน....................................พ.ศ..............
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
วัน............... เดือน....................................พ.ศ..............

เอกสำรหมำยเลข 2
แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)
การสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับสายงานบริหาร
ของเทศบาล…………………………………………………………………………………………………………………………………………
สมัครคัดเลือกในตาแหน่ง...................................................................ระดับ.......................................................
ชื่อผู้สมัคร .................................................................อายุ........................ปี......................เดือน
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง............................................ระดับ..............เทศบาล..............................จังหวัด..................
คุณสมบัติ

สรุปรำยละเอียด

คะแนน

1. เงินเดือนปัจจุบัน
2. วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสูงที่
ได้รับซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร)
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
3.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ปัจจุบันในสายงานระดับปัจจุบัน
3.2 ระยะการดารงตาแหน่งในสายงาน
ปัจจุบัน(นับตั้งแต่วันที่เริ่มตาแหน่ง
ในสายงานบริหาร)
4. อายุราชการ (ปี/เดือน/วัน)

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

5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุการลงโทษทางวินัย)

ภาคทัณฑ์.......................... ครั้ง/ตัดเงินเดือน.....................ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน............
...............................ครั้ง

6. การพิจารณาความดีความชอบ
(ย้อนหลัง 5 ปี)

1. เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2553 .............บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งปี ...........ขั้น
2. เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2554 .............บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งปี .......... ขั้น
3. เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2555 .............บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งปี ...........ขั้น
4. เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2556 .............บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งปี ...........ขั้น
5. เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค. 2557 ................บาท ได้รับพิจารณารวมทั้งปี ........ขั้น

วุฒิการศึกษา................................................................................................
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ .....................ถึงวันที่................(วันสุดท้ายของการสมัคร)
รวม............................ปี............................เดือน..............................วัน
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่......................ถึงวันที่................(วันสุดท้ายของการสมัคร)
รวม.............................ปี............................เดือน.............................วัน
วันที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ................................ถึงวันที่........................
รวม.............................ปี............................เดือน.............................วัน

รวมคะแนน

หมายเหตุ

1. ให้เจ้าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และคะแนนในช่องที่กาหนด
2. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ ส่งพร้อมใบสมัครและสาเนาประวัติ
พนักงานเทศบาล ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
( ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง
( ) คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน เนื่องจาก ........................
....................................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ)..................................ผูต้ รวจสอบ
(..................................)
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ).............................................เจ้าของประวัติ
(..............................................)

ประวัติกำรรับรำชกำร
(เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้อ ข.)
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 3) พ.ศ. 2557

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนน

60,450
59,500
58,560
57,640
56,730
45,750
55,840
54,960
53,090
53,230
52,370
51,520
50,570
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

44,990
44,280
43,580
42,890
42,210
41,550
40,900
40,260
39,630
39,080
38,520
37,960
37,410
36,860
36,310
35,770
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

33,310
32,790
32,270
31,760
31,260
30,770
30,290
29,810
29,340
28,880
28,430
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

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
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ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนน

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
29,510
28,930
28,350
27,600
27,230
26,660
26,100
25,530
24,960
24,400
23,830
23,270
22,700
22,140
21,550
20,990
20,420
19,860

28,030
27,480
26,980
26,460
25,970
25,470
24,970
24,490
24,010
23,550
23,080
22,620
22,170
21,710
21,240
20,790
20,320
19,860
19,410
18,950
18,470
18,010
17,560
17,100
16,640
16,190

19,580
19,200
18,810
18,440
18,060
17,690
17,310
16,920
16,570
16,490
15,800
15,430
15,050
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 ตุลาคม 2557

2. กำรศึกษำ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า *
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ม.ศ.3 , ม.ศ.5 (ม.3 / ม.6)

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
20.00
18.80
18.40
18.00
17.20
16.40
16.00
15.60

หมำยเหตุ * วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

3. ระยะเวลำดำรงตำแหน่งในสำยงำน รวมคะแนน 20 คะแนน
3.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 14 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

10 ปี ขึ้นไป
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
2 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่เกิน
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
ต่ากว่า 1 ปี

10 ปี
9 ปี
8 ปี
7 ปี
6 ปี
5 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

3.2 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตาแหน่งในสายงาน โดยไม่ต้อง
พิจารณาระดับตาแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เป็นต้น) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8
15 ปี ขึ้นไป
14 ปี ขึ้นไป
13 ปี ขึ้นไป
12 ปี ขึ้นไป
11 ปี ขึ้นไป
10 ปี ขึ้นไป
9 ปี ขึ้นไป
8 ปี ขึ้นไป
7 ปี ขึ้นไป
6 ปี ขึ้นไป
5 ปี ขึ้นไป
4 ปี ขึ้นไป
3 ปี ขึ้นไป
2 ปี ขึ้นไป
1 ปี ขึ้นไป
ต่ากว่า 1 ปี

ระดับ 7
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน

ระดับ 6
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

คะแนนที่ได้
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

หมำยเหตุ การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทาการคัดเลือก

4. อำยุรำชกำร คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7
35 ปี ขึ้นไป
33 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
31 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 33 ปี
29 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 31 ปี
27 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 29 ปี
25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 27 ปี
23 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี
21 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 23 ปี
19 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 21 ปี
17 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี
15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่ากว่า 3 ปี ลงมา

ระดับ 6

คะแนนที่ได้รับ
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
14.45
14.00
13.60
13.20

5. ควำมผิดย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครัง้
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง

คะแนนที่ได้รับ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

6. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกรณีพิเศษ ย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ขั้น/ครั้ง/ปี
1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี
1 ขั้น/ครั้ง/ปี
5
4
1
4
1
3
2
-

รวม
(จำนวนขั้น/ปี)
10
9.5
9
9

คะแนนที่ได้
10.00
9.80
9.60

3
2

1
3

1
-

8.5
8.5

9.40

3
2
1

2
4

2
1
-

8
8
8

9.20

2
1
-

1
3
5

2
1
-

7.5
7.5
7.5

9.00

2
1
-

2
4

3
2
1

7
7
7

8.80

1
-

1
3

3
2

6.5
6.5

8.60

1
-

2

4
3

6
6

8.40

-

1
-

4
5

5.5
5

8.20
8.00

หนังสือรับรองจำกนำยกเทศมนตรี
อนุญำตให้พนักงำนเทศบำลสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหำรของเทศบำลตำบลยะหำ
เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า..............................................................................................ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี
เทศบาล..........................................จังหวัด..............................อนุญาตให้.............................................................
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง..................................................................................ระดับ.............................
สานัก / กอง................................................เทศบาล..................................จัง หวัด................................................
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลยะหา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารได้

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

ภำคผนวก ค

เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธกี ำรคัดเลือก คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
( แบบแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล )
..........................................................................
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารในตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
2. ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
3. ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
4. ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
5. ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง 7)
1. เกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกขั้นตอนในกำรคัดเลือกและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
1.1 เกณฑ์ในกำรคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะเข้ารับการคัด เลือก ประวัติการเข้า
รับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์ใน
การเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสาเร็จ อันเกิดจากการ
บริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ
จำนวน 100 คะแนน โดยพิจำรณำจำก
1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัด
เอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนาเสนอข้อมูลด้าน
ต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางพัฒนาในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก
2) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จานวน 20 คะแนน
ความรอบรู้ ง านในหน้ า ที่ พิ จ ารณาจากความรู้ ง านในหน้ า ที่ ข องต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลในสายงานที่
ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
3) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จแล้ว และเกิดผลดี
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น
การจัดทาโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รั บประโยชน์จานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ
และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ดียิ่ง โดยจัดทาเป็นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
(อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)

-2–
4) ความรอบรู้ในการบริหาร จานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับราชการประเมิ นจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการบริหาร เช่น หลักทางบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
5) การบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน 10 คะแนน
การบริ ห ารอย่ า งมื ออาชี พพิ จารณาจากการตั ดสิ น ใจ การคิ ดเชิง กลยุท ธ์ ความเป็ น ผู้ น า
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล จานวน 10 คะแนน
การบริ ห ารงานบุ ค คลพิ จ ารณาจากการยื ด หยุ่ น และการปรั บ ตั ว ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
การประสานสัมพันธ์ของผู้รับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
7) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 10 คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ การทางาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ จานวน 10 คะแนน เช่น
8.1
ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองคน ครองงานโดยธรรม กล่าวคือกล้าคิด กล้าทา กล้าเปลี่ยน มีความ
โปร่งใส
8.2 ความอุ ต สาหะ พิ จ ารณาจากความมีม านะ อดทนและเอาใจใส่ ห น้า ที่ ก ารงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
8.3
มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่ว มกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความสามารถของผู้เข้าร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและ
ลดข้อขัดแย้ งอัน อาจจะเป็น อุปสรรคต่องานราชการ และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
8.4 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็ น ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การปฏิ บั ติ งาน การสื่ อสารกั บผู้ บั งคั บบัญ ชา ผู้ ใ ต้บั งคับ บัญชาและเพื่อนร่ว มงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
8.5 ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ
8.6 ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
ข. ประวัติกำรรับรำชกำร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( รำยละเอียดแนบท้ำย ) ได้แก่
1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม
2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม
3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในตาแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน
คะแนนเต็ม
4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม
5) ความผิดย้อนหลัง ( วินัย ) 5 ปี
คะแนนเต็ม
6) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี
คะแนนเต็ม

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

-31.2 วิธีกำรคัดเลือก
1) ก าหนดการคั ด เลื อ กโดยวิ ธี สั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทาเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในกา ร
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จต่อคณะกรรมการการคัดเลือก ในวันเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
2) คณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตามที่กาหนดแล้วรวม
คะแนนสั มภาษณ์และคะแนนคุ ณสมบั ติ แล้ ว จัด ล าดับผู้ ทีไ ด้คะแนนสู ง สุ ด ไปหาผู้ ที่ไ ด้คะแนนต่าสุ ด และ
พิจารณาผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่า กัน จะจัดลาดับผู้ที่
คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้ารวมคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งในตาแหน่งระดับ
ปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
3) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯจะรายงานผลการคัดเลือกต่อ
ก.ท.จ.ยะลา และ ก.ท.จ.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดารงตาแหน่งอยู่ในจังหวัดนั้น โดยจัดทาบัญชีรายชื่ อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย และประกาศผลการ
คัดเลือกตลอดจนแจ้งให้เทศบาลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และรูปแบบในกำรเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
กำรสมัครคัดเลือกพนักงำนเทศบำล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งบริหำร
............................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ
รูปแบบในการเขียน ดังนี้
๑. องค์ประกอบในกำรเขียนข้อเสนอ
(๑) การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด
ความคาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดาเนินการให้บรรลุ เป้าหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การบริหาร งานบุคคล การเงิน การคลัง
และการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการจัดการบริการสาธารณะและการ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่า งแท้จริง โดยอาจยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฏี แนวคิด หลักทางวิชาการต่าง ๆ โดยข้อเสนอดังกล่าว
จะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยมีเหตุผลประกอบข้อเสนอที่น่าเชื่อถือและมี
ความสอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ โดยสามารถนาไปตรวจติดตามประเมินผลได้
(๒) บทสรุป และข้อเสนอแนะ
๒. รูปแบบกำรเขียนข้อเสนอ
การเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดังนี้
(๑) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กาหนดตามข้อ ๑.(๑)
(๒) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
(๓) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ
ยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
(๔) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A๔ โดยจัดพิมพ์และจัดทารูปเล่มให้เรียบร้อย
จานวน 9 ชุด ตามแบบที่กาหนด
๓. รูปแบบกำรนำเสนอ
(๑) ปกหน้า
(๒) สารบัญ
(๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
(4) บทสรุป
(5) เอกสารอ้างอิง

(ตัวอย่ำง)
ปกหน้ำ

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนเทศบำล
ประกอบกำรสมัครคัดเลือก
ในตำแหน่ง...........................................................................

เสนอโดย
นำย/นำง/นำงสำว................................
ตำแหน่ง..............................................

สำรบัญ
คำนำ

หน้ำ

ผลงำนที่นำเสนอ.............................................................................................
๑. ........................................................................................................
๒. ........................................................................................................
ภำคผนวก........................................................................................................
*********************

แบบข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ของ ....................................................................................................
ตำแหน่ง ..............................................เทศบำล ........................................จังหวัด ....................................
เพื่อประกอบกำรสมัครคัดเลือกในตำแหน่ง .................................................................................................
-----------------------------------------------------------เรื่อง ..............................................................................
หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(...............................................................)
ผู้เสนอขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
วันที่ ..............เดือน................................พ.ศ.....................

แบบแสดงผลงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ของ ......................................................................................
ตำแหน่ง ...............................................เทศบำล ............................................จังหวัด ...............................
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกในตาแหน่ง ...................................................(.....................................................)
1. ชื่อผลงาน ...........................................................
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ ...........................................................................
3. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการดาเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)
3.1 .................................................................
3.2 .................................................................
3.3 .................................................................
4. สรุปสาระสาคัญของผลงานและขั้นตอนการดาเนินการ
.............................................................................
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
………………………………………………………………………
6. ประโยชน์ของผลงาน/ การได้รับการยอมรับ
............................................................................................
7. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ แก้ปัญหา / อุปสรรค
..............................................................................
8. ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานด้านการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...............................................................
(.........................................................)
ผู้เสนอผลงานด้านการบริหารจัดการ
วันที่ ..............เดือน................................พ.ศ.....................
ได้ตรวจแล้วขอรับรองว่าผลงานด้านการบริหารจัดการดังข้างต้นตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................................
(.........................................................)
นายกเทศมนตรี.............................................
วันที่ ..............เดือน................................พ.ศ.....................

