สาเนาคู่ฉบับ
ประกาศเทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
จากตาแหน่งสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๓

********************************
ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารง
ตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน จากตาแหน่งสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงาน
ทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๓ จานวน ๑ ตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่ง
ต่างสายงาน ดังนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓-๕ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผูม้ ีสทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
๑) ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ากว่าระดับ ๓ ของสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๑
หรือระดับ ๒
๒) มีคณ
ุ วุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด (ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเทีย่ ว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอืน่
ที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้)
๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น ๑๑,๘๖๐ บาท

/๓. การสมัคร…
-๒-

๓. การสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง
ตัง้ แต่วันที่
๑๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ
สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร. ๐-๗๓๒๐-๒๒๐๐
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้อง รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้
ในเอกสาร
และหลักฐานทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร (ผนวก ก)
๔.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนในวันรับสมัครสอบคัดเลือก) จานวน ๓ รูป
๔
.๓ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จานวน
๑ ฉบับ
๔
.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔
.๕ สาเนาบัตรประวัตพิ นักงานเทศบาล จานวน
๑ ชุด
๔
.๖ สาเนาคุณวุฒิการศึกษาทีต่ รงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทีส่ มัครสอบคัดเลือก
จานวน ๑ ชุด
๔
.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กาหนดโรคทีเ่ ป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้ งต้นสาหรับ
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๘ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตน้ สังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
(ผนวก ข)
๔.๙ แบบประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ผนวก ค)
จานวน ๑ ชุด
๔
.๑๐ สาเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล เป็นต้น
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

-๓-

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๒๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบ
เกีย่ วกับการสอบ
เทศบาล
เมือง สะเตงนอก จะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สานักงานเทศบาล เมือง สะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และทางเว็บไซด์ www.stengnok.co.th
หลักสูตร
ประกาศนี้ ดังนี้

๗. หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก
และวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค รายละเอียด (ผนวก ง) แนบท้าย

ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความเข้าใจเกีย่ วกับการปกครองบังคับบัญชา
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน การให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัตงิ าน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทัว่ ๆไป ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัตงิ าน และความคิดเห็นทัว่ ไป
เกีย่ วกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการทีส่ ังกัด และอืน่ ๆทีจ่ าเป็นสาหรับ
ตาแหน่งตามแนวทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทัง้ นี้โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกีย่ วกับงานในตาแหน่งโดยเฉพาะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัตงิ านหรือวิธีอนื่ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง ที่ ก.ท. กาหนด โดยการสัมภาษณ์ และนาผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ดว้ ย
๘ . เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคทีส่ อบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ
โดยกาหนดให้ ผู้สมัครสอบคัดเลือก ได้คะแนนตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ภาคความรู้
ความสามารถทัว่ ไปและภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่ง ก่อน จึงสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งต่อไปได้
/๙. การขึ้นบัญชี…

-๔-

๙. การขึ้นบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับทีจ่ ากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีทมี่ ผี ู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า
โดยขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตัง้ แต่วันขึ้นบัญชี
๑๐. การแต่งตัง้ ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการแต่งตัง้ ตามลาดับทีใ่ นประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ผนวก ก
เลขประจาตัวสอบ………………………

ใบสมัครสอบคัดเลือก เพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาล ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑. ชื่อ ........................................................................ สกุล ................................................................................
๒. วัน เดือน ปีเกิด .......................................อายุปัจจุบัน..................ปี
๓. ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ................................ ................................... ระดับ ………ขั้น…………………บาท
งาน............................................................................................
...........................................................
กอง / ฝ่าย .................................................................................
...........................................................
เทศบาล..................................................อาเภอ..............................จังหวัด..............................
.............
ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมือ่ วันที่ …………เดือน…………………..พ.ศ. …….......
๔. วุฒกิ ารศึกษา (ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง )………………………………………………สาขาหรือวิชาเอก
…………………………………………………… จากสถานศึกษา………………………………………………………………………
วันทีส่ าเร็จการศึกษา…………………………………….
๕. วุฒิการศึกษาอืน่ (ถ้ามี) ……………………………………………….สาขาหรือวิชาเอก……………………………………………
จากสถานศึกษา…………………………………….……………………………วันทีส่ าเร็จการศึกษา……………………………
๖. สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง ……………………………………………………………………..……………….
๗. การถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ระบุ……………………………………………………………………………….…………….
( ) อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย เรื่อง………………………………………………………………………….……
ทัง้ นี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือ
ก
ในตาแหน่ง…………………………………….และขอรับรองว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

วันที่

(ลงชื่อ)…………..………………………………..ผู้สมัครสอบ
(..................................................)
……..…เดือน……………………พ.ศ………….….
ผนวก ง

เงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก
เพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
จากตาแหน่งสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ ๓
ก. ความรู้ความสามารถทัว่ ไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความเข้าใจเกีย่ วกับการปกครองบังคับบัญชา
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน การให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัตงิ าน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทัว่ ๆไป ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัตงิ าน และความคิดเห็นทัว่ ไป
เกีย่ วกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการทีส่ ังกัด และอืน่ ๆทีจ่ าเป็นสาหรับ
ตาแหน่งตามแนวทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๓. พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ
.ศ.
๒๕๔๖
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกีย่ วกับงานในตาแหน่งโดยเฉพาะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัตงิ านหรือวิธีอนื่ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
๔) ความรู้ ความสามารถในการเขียนแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์
๕) ความรู้ทเี่ กีย่ วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ” ของตาแหน่ง นักวิชาการ
ประสัมพันธ์ ดังนี้
/ปฏิบัตงิ าน…
-๒-

- ปฏิบัตงิ านทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนถ้ามีความรู้สึกทีแ่ สดงออก
หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เพือ่ เสนอแนะ
ฝ่ายบริหาร พิจารณา วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัตงิ านประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
และสัมพันธ์กบั นโยบายของประเทศ ตลอดจนการเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิตติ า่ งๆ เพือ่ ประโยชน์ในการ
ดาเนินการดังกล่าว และปฏิบัตหิ น้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง ที่ ก.ท. กาหนด โดยการสัมภาษณ์ และนาผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ดว้ ย

…………………………………………………………

ผนวก ข

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
เพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาล ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน

เขียนที่ …………………………………….....
วันที…่ ……… เดือน…………………………...พ.ศ……….…….
ข้าพเจ้า ……………………………..………………………………………………………………………………...
ตาแหน่ง……………………………………………….. อนุญาต ให้…………………………………………..………………………….
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลในสังกัด ตาแหน่ง …………………………………………..…………...ระดับ………………….…….
งาน………………………….……….. ฝ่าย …………………………….……….. กอง/สานัก……………….………………………..
เทศบาล…………………………………………. อาเภอ……………………………………..…จังหวัด …………….…………………
สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการสอบคัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้ พนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน ในตาแหน่ง…………………………………………………ได้

ลงชื่อ
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี

…………………………………….……….
(……………………………….……..)
…………………………………………

ผนวก ค

แบบประเมิน
สาหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้ ย้ายพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งอืน่ (เปลีย่ นสายงาน )
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูร้ ับการประเมิน (สาหรับผูร้ ับการประเมินกรอก )
๑. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน …………………………………………………………………………………………………
๒. วุฒกิ ารศึกษา………………………….สาขาวิชา……………………ระดับการศึกษา……………………………………………….
สถานศึกษา…………………………………………จบการศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ………………………………………………………….
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมือ่ วันที่ ………เดือน……………..พ.ศ…………ตาแหน่ง……………………………………………….
๔. ได้ปฏิบัตริ าชการเกีย่ วกับงานทีจ่ ะได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรือ
งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
๔.๑ ………………………………………………………....รวม………………ปี………………….เดือน
๔.๒ ………………………………………………………....รวม………………ปี………………….เดือน
๔.๓ …………………………………………………….…...รวม………………ปี………………….เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง …………………………………..ระดับ …..……….ขั้น……………….บาท
กอง…………………………………………เมือ่ วันที่ ………….เดือน…………………พ.ศ……….......
๖. ประวัตกิ ารถูกดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

ลงชื่อ …………………………………..ผู้รับการประเมิน
(………………………………………….)

-๒ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัตงิ านในตาแหน่ งสายงานใหม่
๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัตสิ ่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว
- ประวัตกิ ารทางาน และพฤติกรรมอืน่
- การปฏิบัตติ ามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของ
ทางราชการ
- การปฏิบัตงิ านอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตัง้ ใจในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ด้านความสาเร็จและ
ความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าทีใ่ ห้ดยี ิ่งขึ้น
- ตัง้ ใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี
- จริงใจทีจ่ ะปรับปรุงตนเองให้ดขี ึ้น
๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าทีก่ ารงาน
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมัน่ เพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานทีย่ ุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ
- ตัง้ เป้าหมายให้งานสาเร็จด้วยดีมปี ระสิทธิภาพ

-๓-

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้รับ
๒๕

๒๕

๒๕

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ )
รายการประเมิน
๔. ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผู้อนื่
- ทางานร่วมกับเพือ่ นร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นทีย่ อมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน
๕. ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความรู้ความชานาญในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
- สามารถปฎิบัตงิ านสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าทีใ่ ห้กา้ วหน้าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทางาน
๖. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความละเอียดไม่มขี ้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยาถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ
รวม

-๔-

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้รับ
๒๕

๒๕

๒๕

๑๕๐

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน

(
(

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล )………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ เนือ่ งจากไม่ผ่านการประเมิน

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

*หมายเหตุ ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี

