ประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
………………………………..
ด้วยเทศบาลตาบล ท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
จะดาเนินการสอบ
คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร อาศัยอานาจตามข้อ
๘๑
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ในวันรับสมัคร
๒.๑ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖)
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง
และ
๒) ได้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่าและได้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.ท.กาหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ)
๒.๒ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๖(นักบริหารงานสาธารสุข ๖)
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐาน
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย
การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนด ให้ใช้เป็น
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
๒. ได้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ) ด้วยตนเองได้ที่ งานการ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลท่าชนะ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ ) โดยชาระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกคนละ ๔๐๐
บาท
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร.../

-๒-

สมัคร
ดังต่อไปนี้

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครสอบและสมัครสอบด้ วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
พร้อมหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ

๔.๑ ใบสมัคร (เอกสารหมายเลขที่ ๒ ท้ายประกาศ) พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ
หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓
รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง)
๔.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาล (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑
ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ) เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จานวน ๑ ชุด
๔.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ)
๔.๗ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๔ ท้าย
ประกาศ) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลท่าชนะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗ ๓๘๑ ๒๔๕
๖. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตาบลท่าชนะ จะประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนน รวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความคิดริเริ่มในการกาหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงาน ระเบียบงานสารบรรณ รัฐธรรมนูญแห่งราชอา ณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติ การกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กร

-๓ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และกระบวนการดาเนินการทางวินัย
สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีสอบข้อเขียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่
กาหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด และ
สอบสัมภาษณ์ โดยในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามา
ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
๘. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกาสีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
๙.ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างการลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตามหนังสือ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมากที่ มท.๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ เรื่องพระภิกษุสมัครสอบ
๑๐. เกณฑ์การตัดสินในการสอบคัดเลือก
ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
๑๐.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐.๑ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) คะแนนการประเมินบุคคล ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และสัมภาษณ์ต้องไม่ต่ากว่าร้ อยละ
๖๐ ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยตามหลักสูตรจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑๑. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด
หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่
คณะกรรมการ
จะเห็นสมควรในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดาเนิน การ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบ
อีกต่อไป และจะรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการทางวินัย
๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลท่าชนะ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบคัดเลือก
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

-๔๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และยกเลิกการขึ้นบัญชี
๑๓.๑ เทศบาลตาบลอัคคะคา จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
(๔) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
(๕) หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้
๑๓.๒ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างใด
หรือกรณีมีข้อสงสัยให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ฯ เป็นที่สุด
๑๔. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้ง ณ เทศบาลตาบลท่าชนะ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบครั้งนี้
ให้ผู้สมัครสอบตรว จสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่สมัครสอบ
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลท่าชนะ จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

( นายณัฐธัญ รัศมี )
นายกเทศมนตรีตาบลตาบลท่าชนะ

เอกสารหมายเลข ๑
ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
*****************
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป ๖

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูง มาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารง านทั่วไปโดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ได้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญา
งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานรักษา ความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร ง านระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ เป็นต้น หรือ ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก
เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม การทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแน ะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ.ก.ค.หรือ ก.ท.รับรองและ
๒. ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งาน
นิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-๒ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ
4. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
5. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
10. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผ่นตารางทาการ (spreadsheet)

ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบวามยากและ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
บริหารสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวน
พอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย
สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข การเฝ้า
ระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผน การจัดรูป
ปรับปรุงองค์การ การวางแผนกาลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริหารทรัพยากรด้านต่าง ๆ
การจัดให้มีและสนับสนุนการกาหนดนโยบายสาธารณสุข การกาหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการ
ดาเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานหน้าที่ พิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กาหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลที่สังกัด ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันที่กล่าวข้างต้นแล้ว
ยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทางานในหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐาน
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย
การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนด
ให้ใช้เป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
๒. ได้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ระดับ ๖ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

-๒ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
๔. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๘. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๙. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผ่ นตารางทาการ (Spreadsheet)

เอกสารหมายเลข ๒
ลาดับที่สมัคร.............................

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)
**************************

รูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

๑. ชื่อ …………………………….…………..สกุล……………………………………………..
๒. เพศ

 ชาย

 หญิง

๓. วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบัน………….ปี วันเกษียณอายุราชการ………………
๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ…………………….
เงินเดือน…………………………..…บาท
งาน…………..……………………………..……..
กอง/ฝ่าย………………………………………ส่วน/สานัก...........................................................…………
เทศบาล………………………………..อาเภอ……………....………จังหวัด………………………….
โทรศัพท์………………………. โทรสาร………………………… e-mail …………………..………
๕. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….…
แขวง/ตาบล……………………..เขต/อาเภอ…………………………จังหวัด………………………….
รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์………………………………..โทรสาร……..………………
e-mail…………………………………………….……………..
๖. สถานสภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..………………..
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา
 มีบุตร/ธิดา จานวน………….คน (ชาย…….….คน หญิง……..…คน)
๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรค
ความดัน
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
อื่น ๆ
เหล่านี้หรือไม่
โลหิตสูง
เป็น
ไม่เป็น

-๒๑๒. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สาคัญ
๑๒. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ……………….………….ตาแหน่ง…………………………….ระดับ……….
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปี…………เดือน
การดารงตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ
ที่
ชื่อตาแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
รวมเวลาดารงตาแหน่ง
๑.
๒.
ฯลฯ
๑๒. การฝึกอบรม (หลักสูตรสาคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

๑๒. ดูงาน (ที่สาคัญๆ)
เรื่อง

การดูงาน
สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

-๓๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..……………………………………..
คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….………
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….……………
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
……………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
๑๕. ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร………………………………………………..
(………………………………………..…….)
วันที่ เดือน ปี ………………………………….……………
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
( ) คุณสมบัติครบถ้วน
( ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก………....................................................………………………………
............................................................................................................................. .............................................................
.

(ลงชื่อ)……….…………….............ผู้ตรวจสอบ
(…………….………………….)
เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
เอกสารหมายเลข ๓

เอกสารหมายเลข ๓

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ตาแหน่ง ........................................................
เขียนที่ ......................................................
วันที่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า ………………………………..…..…ตาแหน่งนายกเทศมนตรี
………………………………….
อาเภอ................. จังหวัด .............................. อนุญาตให้ .................................. ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง ........................................ กอง........................เทศบาล.............................. อาเภอ...........................
จังหวัด............................. สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลื อกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งบริหารของเทศบาลตาบลท่าชนะ
ในตาแหน่ง............................... .............. ......................และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หากผ่าน
การสอบคัดเลือก

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

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริ หารของเทศบาล
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้ประเมินกรอก)
๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน ................................................................................
๒. วุฒิการศึกษา ......................... สาขา................................... สาเร็จการศึกษา ....................................................
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ........... เมษายน .............. ตาแหน่ง ..................................................
๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง .................................. ขั้น ....................................... บาท
งาน............................... กอง...................เมื่อวันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ.................
๕. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย(ถ้ามี)
....................-..............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
๖. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

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

เอกสารหมายเลข ๔

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ตาแหน่ง……………………………………………………………………
ชื่อสมัคร …………………………………………………. หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
1.1 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ชานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึง ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ

๒๐

1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่
จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ

๒๐

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)

๒๐

พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง(๔๐ คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยาก หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
ฯลฯ

๘

คะแนนที่
ได้รับ

หมายเหตุ

-๒องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ
และงานในหน้าที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทางาน
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

๘

3.3 ความเป็นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและ
การพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม ฯลฯ

๘

3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ

๘

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ
สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น
ฯลฯ

๘

รวม

๑๐๐

ผู้ประเมิน…………………………………………….
(……………………………………………)
ตาแหน่ง....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน…………………………………………….
(.................................................)
ปลัดเทศบาล..............................

คะแนนที่
ได้รับ

หมายเหตุ

-๓ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน………………………………………………….
(...........................................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี...................................

