ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
__________________________________
ด้วยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อาศัย อานาจตามความในข้อ ๗๖ และข้อ 139 (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ประกอบกับความในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 17
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือกฯ
1.1 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ๖) จานวน ๑ อัตรา
1.2 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 6) จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันที่รับสมัคร ตามที่ ก.ท.กาหนด(ตามผนวก ก)ท้ายประกาศและต้องมี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร (ผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ใน
การสมัครตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาหนดด้วยตนเองได้ที่สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็กตั้งแต่วันที่
19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ จานวน ๔๐๐ บาท
โดยชาระในวันสมัคร
5. เอกสารที่ต้องยืน่ ในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ข)
๔.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมรับรองสาเนา (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง
ของบัตรในใบเดียวกัน )

-2๔.๔ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลพร้อมรับรองสาเนา
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร
๔.๖ สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
พร้อมรับรองสาเนา
4.7 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดที่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก(ผนวก ค)
๔.8 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ผนวก ง)
เอกสารตาม ข้อ 4.1-4.8 ให้จัดส่งจานวน 6 ชุด ภายในวันสมัคร
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดาเนินการสอบคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาล ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหาร (ผนวก จ)
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ณ สานักงานเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
๗. การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่
12 พฤศจิกายน 2558
๘. กาหนดวันสอบคัดเลือก
๘.๑ สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ในวันที่
30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
๘.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น ๒
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานเทศบาลตาบลมวกเหล็กทราบ เพื่อพิจารณายกเลิก
การสอบครั้ ง นี้ ทั้ง หมด หรื อ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบภาคที่เ กิ ด การทุ จ ริ ตหรื อ ส่ อในทางทุ จ ริ ต ตามแต่ จ ะ
เห็นสมควร ในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่
ส าหรั บ ผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ การทุจ ริ ต หรือส่ อ ไปในทางทุจริต ไม่มีสิ ท ธิเข้าสอบอีกต่อ ไป และจะรายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการทางวินัย

/11. การประกาศ...

-311. การประกาศผลการสอ บคัดเลือก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้า ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
12. การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ ในวันสอบคัดเลือกและให้นาบัตร
ประจาตัวพนักงานเทศบาลและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย
13. การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ ส อบคั ด เลื อ กจะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามล าดั บ ที่ ห รื อ ตามที่ ป ระกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก าหนด และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สระบุ รี และ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ผนวก ก
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป ๖

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความ
ยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางาน
บุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก
เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุมการบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม การทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง
ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้ า
หน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ก.ท.กาหนดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

-๒–
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
๒. ได้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตรงานประชาสัมพันธ์ งาน
นิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
๔. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๘. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผ่นตารางทาการ (spreadsheet)

ก.ท.กาหนดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ผนวก ก
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานการคลัง 6

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยาก และคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังของ
เทศบาล และปกครองผู้ อ ยู่ใต้บั งคับ บั ญชาจานวนมากพอสมควร หรื อปฏิบั ติงานบริหารงานการคลังในลักษณะ
ผู้ชานาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง
ที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ
งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งารับรอง
สิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า แลหลักฐาน
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
พิจารณาวินิ จฉัย ผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่ วยงานที่สั งกั ด
หน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด
และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดาเนินการให้มีการชาระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนาวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการ
เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัส ดุ
ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น
กรรมกาตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมู ลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ก.ท.กาหนดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

-2ในฐานะหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่ าวข้า งต้นแล้ ว ยังทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลั งเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบั ติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการ
คลัง การเงิน การเงิ นและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ
ทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
2. ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้าน
การคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
๔. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๗. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๘. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผ่นตารางทาการ (Spreadsheet)

ก.ท.กาหนดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ผนวก ก
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
ตามข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557
------------------------------------------------------2.1 ตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6
1) พนักงานเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่า
2) ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ
งานทะเบี ยนและบัตร งานประชาสัมพัน ธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง งานวิเคราะห์
นโยบายและแผนงาน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งา นระเบียบ
เผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.
กาหนด
2.5 ตาแหน่งนักบริหารงานคลัง6
1) พนักงานเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่า
2) ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ งานด้านการคลัง งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งาน
จัดเก็บรายได้ งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.
กาหนด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

(ผนวก ข)

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ตาแหน่ง…………………………………………….…………………………………………………….
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
*************************************
๑. ชื่อ ................................................................ สกุล ............................................................
๒. เพศ

 ชาย

 หญิง

๓. วัน เดือน ปีเกิด .................................. อายุปัจจุบัน..............ปี วันเกษียณอายุราชการ......................................
๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง .........................................................................................................................................
 บริหารระดับสูง
 บริหารระดับกลาง
 วิชาชีพเฉพาะ
 เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ทั่วไป
เงินเดือน...................................บาท
เงินประจาตาแหน่ง.................................บาท
งาน.........................................................................................
กอง/ฝ่าย ...........................................................................
เทศบาล..................................................... อาเภอ............................................... จังหวัด...............................
โทรศัพท์ ........................................โทรสาร ........................................ e-mail..........................................
ประเภทตาแหน่ง

๕. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่................... หมู่ท.ี่ ...............ซอย/ตรอก...............................................ถนน...................................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ...............................................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.........................................
e-mail............................................................................................................................................................
๖. สถานภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส...........................................สกุล ......................................... อาชีพ ...............................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา
 มีบุตร/ธิดา จานวน.................คน (ชาย..............คน หญิง...............คน)

-๒–
๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เป็น
ไม่เป็น

อื่น ๆ

๘. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษา
ระดับอื่น ๆ
ที่สาคัญ
๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ ....................................................ตาแหน่ง .................................................ระดับ.........
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม ................ ปี ............... เดือน
ชื่อตาแหน่ง

การดารงตาแหน่งในสายงานบริหาร
ประเภทตาแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง

ประเภทตาแหน่ง ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง

รวมเวลาดารงตาแหน่ง

-

๓-

๑๐. การฝึกอบรม (หลักสูตรสาคัญฯ)
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

๑๑. ดูงาน (ที่สาคัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

-๔–
๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ...............................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์ ………………………………………………………………....................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ )......................................................................................................................................
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร..................................................................
(..................................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ...................

(ผนวก ค)
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
เขียนที่ ............................................................................
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ...................
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือก
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ....................................................................................
ตาแหน่ง............................................สังกัด.................................................อาเภอ............................................
จังหวัด................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ.......................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................ระดับ........................
ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ...............................................................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในตาแหน่ง...................................................................
ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หากได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/
ย้าย ไปดารงตาแหน่งดังกล่าวได้
จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

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

(ผนวก จ)

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้ขอรับการประเมินกรอก
1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน..................................................................................................................
2. วุฒิการศึกษา...................................................สาขาวิชา........................................ระดับการศึกษา...................
สถานศึกษา......................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ............................................
3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ .................................เดือน..................................พ.ศ. ...................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................. .............................
4. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้(เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
4.1 ..........................................................................................รวม...............................ปี.......................เดือน
4.2 ..........................................................................................รวม...............................ปี.......................เดือน
4.3 ..........................................................................................รวม...............................ปี.......................เดือน
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...........................................................ระดับ........................ขั้น..................................บาท
สานัก/กอง..........................................................เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ........................
6. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย(ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

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

-2ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ

หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้ง
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้สาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์
และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์
ปัญญาและความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ

๒๐

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะ
ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่อ
งานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ

๒๐

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบ
แผนของทางราชการ ฯลฯ

๒๐

หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิค
วิธการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทางานยาก หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี ฯลฯ

๘

หมายเหตุ

-3องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานใน
หน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางานความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานแนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๘

๓.๓ ความเป็นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจ การ
วางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการพัฒนาการ
ควบคุมงาน ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน
มีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

๘

๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความหนัก
แน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและ
ท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ

๘

๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้รับสถานการณ์สังคม
และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทางานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ

๘

รวม

๑๐๐

หมายเหตุ

-4ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล)...................................................................................................................... ............................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน
(
(

) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน

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

หมายเหตุ: ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

ผนวก จ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานปฏิบัตงิ านเป็นสายงานผู้บริหาร
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ในการทดสอบภาคความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอื่น ๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สอบคัดเลือก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย หลักการบริหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความรู้ทั่วไปในเรื่องอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตาแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สอบคัดเลือก กฎหมาย
ประกาศ ระเบียบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่สอบคัดเลือก
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ประเมิน
ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติ เชาว์ปัญญา วิสัยทัศน์ การแก้ปัญหา บุคลิกภาพ และอื่น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นซึ่งต้องทาการสัมภาษณ์ก็อาจสัมภาษณ์ได้แต่จะต้อง
นาผลการประเมินของผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะถือเกณฑ์ว่าผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ

เอกสารที่จะต้องส่งในวันสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาล
จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผูบ้ ริหาร
๑. ใบสมัคร
๒. สาเนาบัตรประวัตพิ นักงานเทศบาล
๓. สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
๔. แบบประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกชนิด
ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จานวน 6 ชุด

