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เงื่อนไข หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
แนบท้ายประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
...................................................
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาล มีดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ขั้นตอนในการคัดเลือก
๑.1 เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ประวัติ
การรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรม หรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทําและ
นําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอัน
เกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ
อื่นๆ จํานวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐ คะแนน
ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารเพื่ อ แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใน
ตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก
๒) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จํานวน ๒๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่
ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
๓) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๑๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานไม่น้อยกว่า 2 ผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้น
แนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสํ าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสาร
นําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
๔) ความรอบรู้ในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
๕) การบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นํา
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า ของผู้เข้ารับการคัดเลือก
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-2๖) การบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การ
ประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
๗) การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐ คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้การ
ทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
๘) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ ๑๐ คะแนน เช่น
๘.๑) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร พิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
๘.๒) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
๘.๓) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้
มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
๘.๔) ความสามารถในการสือ่ ความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๘.๕) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ
๘.๖) ความมัน่ คงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
ข. ประวัตกิ ารรับราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๑) เงินเดือน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๒) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๔) อายุราชการ
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๕) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๖) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๑) กําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจน
จัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ โดยต้องยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
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-3๒) คณะกรรมการคั ดเลื อกฯ ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเสนอวิสัยทัศน์และผลงานตามที่กําหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์(สมรรถนะหลักทางการบริหาร)และ
คะแนนคุณสมบัติ(ประวัติการรับราชการ) แล้วจัดลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุดและให้
พิจารณาผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคล
ปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลําดับผู้ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พจิ ารณาจากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ตําแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน
มากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พจิ ารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุ
มากกว่า
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