ผนวก ง
เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก)
************************************
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก มีดังต่อไปนี้
๑. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ขั้นตอนในการคัดเลือก และคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กควรจะพิ จ ารณาผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะคนมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลื อก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จัดทา และนาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบ
ความสาเร็จ อันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และ
คุณลักษณะอื่นๆ จานวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จานวน ๒๐ คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับ
การคัดเลือก จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควร
จะนาเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก
๒) ความรู้งานในหน้าที่ จานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ย วข้องกับเทศบาล
ในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๓) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน ๑๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ
มาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ ทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงาน
ส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทาง
บริหารงานใหม่ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
๔) ความรอบรู้ในการบริหาร จานวน ๑๐ คะแนน
ผู้ เข้ารั บ การประเมินจะต้องมีค วามรอบรู้ในเรื่ องการบริห าร เช่น หลั กการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
/5) การบริหาร...

-๒๕) การบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความ
เป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า ของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๖) การบริหารงานบุคคล จานวน ๑๐ คะแนน
การบริ ห ารงานบุ คคล พิจ ารณาจากการยืด หยุ่ น และปรับ ตัว ทั กษะในการ
สื่อสาร การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
๗) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน ๑๐ คะแนน
การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ พิ จ ารณาจาก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได้การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
๘) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่นๆ ๑๐ คะแนน เช่น
(๑) ความประพฤติ แ ละค่ านิ ย มสร้ า งสรรค์ ที่ จาเป็น ส าหรั บนั ก บริ ห าร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้า
เปลี่ยน มีความโปร่งใส
(๒) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(๓) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อ น
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(๕) ทั ศ นคติ พิ จ ารณาจากความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความพยายามในการ
บริหารงาน ความรับผิดชอบ
(๖) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดแนบท้าย) ได้แก่
๑) เงินเดือน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๒) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๓) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในตาแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๔) อายุราชการ
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๕) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๖) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
/1.2 วิธีการ...

-๓๑.๒ วิธีการคัดเลือก
๑) จะท าการคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ จ ะแสดงออกมา
ถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัคร ตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลื อก โดย
กาหนดให้ ผู้ เข้ ารั บ การคัดเลื อก จะต้องจัดทาเอกสารในเรื่องวิสั ยทัศน์ในการปฏิบัติงาน จานวน ๘ ชุด
ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารและผลงานที่ประสบความสาเร็จ จานวน
๘ ชุด ยื่นพร้อมใบสมัคร เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการคัดเลือกฯ พิจารณา ในวันที่เข้ารับการคัดเลือก
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
๒) คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนด แล้วรวมคะแนน
สัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติ แล้วจัดเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุด และ
พิจารณาผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคล
ปกรากฎว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลาดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้ า ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในต าแหน่ ง และระดั บ พร้ อ มกั น ให้
พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียว ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใด
มีอายุมากกว่า
๓) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการ
คัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับ ตามผลคะแนนรวม
โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย และประกาศผลการคัดเลือก
๔) เทศบาลรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เพื่อแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามลาดับที่ให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป โดยเทศบาลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้

