ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
………………………………………………..
ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้ น
สํ า หรั บ ตํ า แหนงผู บริ ห ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ 98 (5) (6) (7) (8) แหงประกาศคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ลงวั น ที่ 25 พฤศจิ กายน 2545 เรื่อง หลั กเกณฑ9 และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (และที่แกไขเพิ่ มเติม) ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เลขที่ตําแหนง 21-2-11-2105-001
2. หนาที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหนง
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองค9กรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนง
หัวหนาหนวยงานอื่น ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปDญหาในงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานแผนงาน
2.1.1 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปLน
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.1.2 บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชน เพื่อใหเปLนไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
/2.1.3 ...

-22.1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปLนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปLนไปตามเปIาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
2.1.4 วางแนวทางการศึกษาวิเคราะห9 และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
2.1.5 คนควาประยุกต9เทคโนโลยีหรือองค9ความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจ
ของหนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2.2 ดานบริหารงาน
2.2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปLนแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขและ
ควบคุมการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหนาแนนและแออัด การ
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนย9เยาวชน การจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน งานนันทนาการชุมชน งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น การจัดใหมีหองสมุดประชาชน เปLนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปIาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.2.3 ศึกษา วิเคราะห9 ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับ
ดานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห9หรือการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการ
เชิงวิชาการที่เหมาะสมและเปLนประโยชน9ตอพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.2.4 กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานในงานที่รับผิดชอบเปLนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน9สูงสุด
2.2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.2.6 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองค9กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปLนประโยชน9ตอประชาชนผูรับบริการ
2.2.7 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในประเทศและตางประเทศ
2.3 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงค9ของหนวยงานและบรรลุเปIาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
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3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2.4 ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
2.4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปLนไปตามเปIาหมายขององค9กรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมค่ํา และเปLนไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปLนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งในวันรับสมัครคัดเลือก และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) ดังนี้
3.1 ไดรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
3.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
หรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9 สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9 สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.2 ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลวดังตอไปนี้ โดยจะตองปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ปR
3.2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (นักบริหาร...(ในตําแหนง
ที่จะแตงตั้ง) ระดับ 7) และผูอํานวยการกอง (นักบริหาร....(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลา
รวมกันไมนอยกวา 2 ปR หรือ
3.2.2 ดํ า รงตํ า แหนงหรื อ เคยดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาหั ว หนาสวน (นั ก บริ ห าร....
(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับ 7) และผูอํานวยการกอง (นักบริหาร...(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ระดับตน) โดย
จะตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปR กําหนด 4 ปR ใหลดเปLน 3 ปR สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํ า กวาในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ ต รงตามคุณสมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหนงที่ จ ะแตงตั้ งตามมาตรฐานกํ า หนด
ตําแหนง หรือ
3.3.3 ดํ า รงตํ า แหนงหรื อ เคยดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาหั ว หนากอง/หั ว หนาสวน
(นักบริหาร...(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับ 6) และผูอํานวยการกอง (นักบริหาร..(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับ
ตน) โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 6 ปR กําหนด 6 ปR ใหลดเปLน 5 ปR สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือ
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3.3.4 ดํ า รงตํ า แหนงหรื อ เคยดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาหั ว หนาฝT า ย (นั ก บริ ห าร...
(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับ 7) และหัวหนาฝTาย (นักบริหาร..(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับตน) โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปR กําหนด 4 ปR ใหลดเปLน 3 ปR สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา
กวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
หรือ
3.3.5 ดํ า รงตํ า แหนงหรื อเคยดํ า รงตํา แหนงไมต่ํ า กวาหัว หนาฝT าย (นั กบริ ห าร...
(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับ 6) และหัวหนาฝTาย (นักบริหาร....(ในตําแหนงที่จะแตงตั้ง) ระดับตน) โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 6 ปR กําหนด 6 ปR ใหลดเปLน 5 ปR สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา
กวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3.3 การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามขอ 3.2.2-3.2.5 ใหดําเนินการตามประกาศ
ก.ท. เรื่ อ งหลั กเกณฑ9 และเงื่ อ นไขในการนํ า คุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเปL น ประสบการณ9 การบริ ห ารเพื่ อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่นผลงาน
ใหยื่นไดภายใน 6 เดือนกอนดํารงตําแหนงนั้นครบ 5 ปR หรือ 3 ปRแลวแตกรณี
3.4 เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง
(อัตรา 22,140 บาท)
4. ความรูความสามารถที่ตองการ
4.1 ความรูที่จําเปLนประจําสายงาน ประกอบดวย
4.1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ 2
4.1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร9 ระดับ 3
4.1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3
4.1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองค9กร ระดับ 3
4.1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3
4.1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3
4.1.7 ความรูเรื่องสถานการณ9ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
ระดับ 3
4.1.8 ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 3
4.1.9 ความรูเรื่องการวิเคราะห9ผลกระทบตางๆ เชนการประเมินผล กระทบ
สิ่งแวดลอม(EIA),ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 2
4.1.10 ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2
4.1.11 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2
4.2 ทักษะที่จําเปLนประจําสายงาน ประกอบดวย
4.2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ 2
4.2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร9 ระดับ 2
4.2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3
/4.2.4 ...
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4.2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3
4.2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู ระดับ 2
4.2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2
4.2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3
4.3 สมรรถนะที่จําเปLนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
4.3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
4.3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
4.3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ 2
4.3.1.3 ความเขาใจในองค9กรและระบบงาน ระดับ 2
4.3.1.4 การบริการเปLนเลิศ ระดับ 2
4.3.1.5 การทํางานเปLนทีม ระดับ 2
4.3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
4.3.2.1 การเปLนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2
4.3.2.2 ความสามารถในการเปLนผูนํา ระดับ 2
4.3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2
4.3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ9 ระดับ 2
4.3.3 สมรรถนะประจําสายงาน
4.3.3.1 การแกไขปDญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ 3
4.3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3
4.3.3.3 การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ 3
4.3.3.4 ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ระดับ 3
4.3.3.5 สรางสรรค9เพื่อประโยชน9ของทองถิ่น ระดับ 3
5. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ใหผู มี สิ ทธิ ส มั ครเขารั บ การคัด เลื อก ยื่ น ใบสมั ครและเอกสารตางๆ ที่คณะกรรมการ
คัด เลื อกฯ กํ าหนดดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝT า ยอํ า นวยการ สํา นั กปลั ด เทศบาล เทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ตั้ ง แตวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน –
22 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูประสงค9จะสมัครคัดเลือกฯ ใหยื่น ใบสมั ครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคั ดเลือก
พรอมดวยหลักฐานและเอกสารตางๆที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและ
ลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
6.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 6)
6.2 สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่ ข องรั ฐ พรอมรั บ รองสํ า เนา (ถายดานหนาและ
ดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
/6.3. ...
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6.3 รูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน
3 รูป ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
6.4 ใบรับรองแพทย9 ซึ่งออกไวไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
6.5 สําเนาวุฒิการศึกษา
6.6 สํ า เนาประวั ติ พนั กงานเทศบาลของผูสมั ครคั ด เลื อกพรอมรั บ รองสํ า เนาทุ กหนา
จํานวน 1 ชุด
6.7 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 1) แนบทายประกาศนี้
6.8 หนั งสื อรั บ รองจากนายกเทศมนตรี อนุ ญ าตใหพนั กงานเทศบาลสมั ครคั ด เลื อ ก
ตําแหนง สายงานผูบริหารและยินยอมใหโอน (เอกสารหมายเลข 2) แนบทายประกาศนี้
6.9 หนังสือรับรองความประพฤติจากนายกเทศมนตรี (เอกสารหมายเลข 3)
6.10 ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 4)
แนบทายประกาศนี้ จํานวน 8 ชุด
6.11 แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางบริหาร (โดยใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
รับรอง) (ตามเอกสารหมายเลข 5) แนบทายประกาศนี้ จํานวน 2 ผลงาน ผลงานยอนหลังไมเกิน 2
ปRงบประมาณ
เอกสารในขอ 6.10 และขอ 6.11 ใหรวมเปLนเลมเดียวกัน จํานวน 8 เลม
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปLนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปLนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เขารับการคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ
7. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในวันยื่นใบสมัคร คนละ 400.- บาท
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง www.nakhoncity.org
ภายในวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เปLนตนไป
9. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ9 และโดยการประเมินจากการ
จัดทําวิสัยทัศน9 เอกสารและขอมูลตางๆ ของผูสมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ
อื่น ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน
วิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก ผูเขารับการคัดเลือก
จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล
ดานตางๆ ดังนี้
/-ขอมูล ...
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- ขอมูลสวนบุคคล
- แนวทางพัฒนาเทศบาล/กอง
- วิสัยทัศน9ของตนเอง
- บทสรุปและขอเสนอแนะ
- แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว
และเกิดผลดีและเปLนประโยชน9ตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปLนตัวอยางแกผูอื่นหรือหนวยงานสวนราชการ
อื่นได เชน การจัดโครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชน9จํานวนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางบริหารงาน
ใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเปLนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก
3) ความรอบรูงานในหนาที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ไดแก รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค9กรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวของกับเทศบาลในสายงาน
ที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณ9ปDจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
4) ความรอบรูในการบริหาร คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการบริหาร
สมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ9 เทคนิคการบริหารตางๆ
5) การบริหารอยางมืออาชีพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารอยางมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ9 ความเปLนผูนํา
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไขปDญหาตาง ๆ ปDญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การ
ประสานสัมพันธ9ของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอื่น
7) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดการ
ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค9 และคุณลักษณะอื่นๆคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เชน
8.1) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค9ที่จําเปLนสําหรับนักบริหาร พิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชน9ของสวนรวม
มีความซื่อสัตย9 ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความ
โปรงใส
8.2) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาที่การงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
/ 8.3) ...
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8.3) มนุษยสัมพันธ9 พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยาง
มีประสิทธิภาพ ยอมรับฟDงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลด
ขอขั ด แยงอั น อาจจะเปL น อุ ป สรรคตองานราชการและหรื อความสามารถในการสรางความสั มพั น ธ9 อั น ดี กั บ
ประชาชนผูมาติดตอ รวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ
8.4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม
8.5) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค9 ความพยายามในการบริหารงาน
ความรับผิดชอบ
8.6) ความมั่นคงในอารมณ9 พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ9
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดแก
1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม 20
2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม 20
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนง
ในสายงานและระดับปDจจุบัน
คะแนนเต็ม 20
4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม 20
5) ความผิดยอนหลัง (วินัย) 5 ปR
คะแนนเต็ม 10
6) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ปR คะแนนเต็ม 10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปLนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป
คะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติตองเปLนไปตามหลักเกณฑ9คะแนนคุณสมบัติ
(เอกสารหมายเลข 7) แนบทายประกาศนี้
10. เกณฑ8การตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปLนผูคัดเลือกได ใหถือเกณฑ9วาตองเปLนผูคัดเลือกไดคะแนนในแตละ
ภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผูคัดเลือกไดจากคะแนน
สูงสุดไปหาคะแนนต่ํา และใหพิจารณาผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา จะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และ
หากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน ใหจัดลําดับที่ผูที่คะแนนเทากัน ดังนี้
(ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ9กอน
(ข) ถาคะแนนสัมภาษณ9เ ทากัน ใหพิ จารณาจากผูใดไดรับ แตงตั้งใหดํ ารงตํา แหนงใน
ตําแหนงระดับปDจจุบันกอน
(ค) ถาไดรั บ แตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงในตํ า แหนงและระดั บ พรอมกั น ใหพิ จ ารณาจาก
เงินเดือนมากกวา
(ง) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ9ชั้นสูงกวา
(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ9ชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาผูใดไดรับกอน
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ9ในชั้นเดียวกันพรอมกัน ใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา
/ 12) ...
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12. การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกได
บัญชีผูคัดเลือกได ใหใชไดไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก ในกรณีที่
มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาจจะแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก
ที่เหลืออยูในลําดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงไดหากพนระยะเวลาดังกลาวแลว บัญชี
สํารองใหยกเลิก และเทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นี้ได
13. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ จะดํ า เนิ น การคั ด เลื อก ในวั น ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ตั้งเวลา 13.00 น. เปLนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายอนันต9 ธรรมานนท9)
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(เอกสารหมายเลข 1)
แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหน"งสายงานผู%บริหาร
สมัครคัดเลือกในตําแหนง....................................................................................................................................................................................................
ชื่อผูสมัคร..........................................................อายุ...........................ป
เดือน ปจจุบันดํารงตําแหนง...........................................
เทศบาล
จังหวัด...........................................................................................
ระดับ
คุณสมบัติ
1. เงินเดือนปจจุบัน (1 ตุลาคม 2558)

สรุปรายละเอียด

คะแนน

บาท
(20 คะแนน)
2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ ซึ่งเป6น
วุฒิการศึกษา................................................................
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร)
(20 คะแนน)
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน (20 คะแนน)
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน
ตัง้ แตวันที่........................ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(14 คะแนน) รวม……….…….ป………………….เดือน…………..…….วัน
3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน
ตั้งแตวันที่ ……………………….ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(6 คะแนน) รวม……………….ป……………….เดือน……….………….วัน
4. อายุราชการ (นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ)
ตั้งแตวันที่............................ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(20 คะแนน) รวม..................... ป......................เดือน................... วัน
5. การรักษาวินัยยอนหลัง 5 ป
5.1 ภาคทัณฑB…………………………….ครั้ง
5.2 ตัดเงินเดือน…………………………..ครั้ง
5.3 ลดขั้นเงินเดือน……………………….ครั้ง
5.4 วากลาวตักเตือน..........................ครั้ง
( 10 คะแนน) 5.5 ถูกลงโทษทางวินัย.........................ครั้ง
6. การพิจารณาความดีความชอบยอนหลัง 5 ป
6.1 เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2554 .......................บาท
(10 คะแนน) ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…………….……..ขั้น
6.2 เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 ............………..บาท
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…………….……..ขั้น
6.3 เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 …………..…..….บาท
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…………….……..ขั้น
6.4 เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2557………..………….บาท
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…………….……..ขั้น
6.5 เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2558…………..….…….บาท
ไดรับการพิจารณารวมทั้งป…………………..ขั้น
รวมคะแนน
ขอรับรองวาถูกตอง
ลงชื่อ……………………………………………….……………เจาของประวัติ (ผูสมัคร)
(.............................................................)
หมายเหตุ
1. ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑBและใสคะแนนในชองที่กําหนด
2. ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติฯนี้พรอมสงใบสมัครและ
สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล ซึ่งตนเองไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
มีคุณสมบัติครบถวน และคะแนนคุณสมบัติเฉพาะ
บุคคลถูกตอง (ประวัติการรับราชการ)
คุณสมบัติไมถูกตองเนื่องจาก..............................
.....................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(...................................................................)
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

(เอกสารหมายเลข 2)
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหน#งสายงานผูบริหารและยินยอมใหโอน
เขียนที่………………………………………………
วันที่……………..เดือน…………………….พ.ศ………………
ขาพเจา…………………………………………….…ตําแหนง นายกเทศมนตรี...........……………………..……………………….
จังหวัด…………………………………..……………อนุญาตให……………………………………………………..…………………………………..
ซึ่งเป$นพนักงานเทศบาล ตําแหนง………………………………………………….……………………………..ระดับ…………………………
สํานัก/กอง……………………………………………………………….……….เทศบาล………………………………………….……………………
จังหวัด……………………………………สมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงผูบริหารของเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ในตําแหนง……………………………………………………………….ได
และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกได

ลงชื่อ………………………………….……………………..
(…………………………….………………………)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี…………………..………………..

(เอกสารหมายเลข 3)
ที่ .................../

............................................................
...........................................................
วันที่................................. 2559
หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ................................................... พนักงานเทศบาล ตําแหนง
.................................................................................................... เลขที่ตําแหนง .............................................
อัตราเงินเดือน ............................... บาท สังกัด....................................................................................................
..................................................................................... เป'นผูมีความรูความสามารถ ความประพฤติเรียบรอย
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแตอยางใด
จึงออกหนังสือรับรองใหไวเป'นหลักฐาน
ออกใหไว ณ วันที่ ..................................... พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ).......................................................................
(.......................................................)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี.....................................................

(เอกสารหมายเลข 4)
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหน'งสายงานผูบริหาร
สมัครคัดเลือกในตําแหน'ง……………………………………ระดับ………………….
……………………………………………………….
ผูสอบเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมี
องคประกอบและรูปแบบในการเขียน
1. องคประกอบในการเขียนขอเสนอ
(1) การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึง
แนวคิดความคาดหวัง เป4าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเป4าหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเทศบาลในดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง และการบริการจัดการเพื่อใหเทศบาลมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารสาธารณะและการ
รองรับการถ'ายโอนภารกิจต'าง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก'ประชาชนอย'างแทจริง โดยอาจยกตัวอย'าง
ประสบการณที่ผ'านมา ตลอดจนอางอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต'างๆ โดยขอเสนอดังกล'าวจะตอง
เป>นขอเสนอที่เป>นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเหตุผลประกอบขอเสนอที่น'าเชื่อถือ และมีความ
สอดคลองกันในประเด็นต'างๆ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได
(2) บทสรุปและขอเสนอแนะ
2. รูปแบบการเขียนขอความ
การเขียนขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศนนี้ ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน ดังนี้
(1) ใหมีการแบ'งโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ
(2) มีลักษณะที่เป>นรูปธรรมและมีความเป>นไปไดในทางปฏิบัติ
(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ
ยกตัวอย'างมาประกอบพอสังเขปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
(4) จัดพิมพและจัดทํารูปเล'มใหเรียบรอยจํานวน 8 ชุด ตามแบบที่กําหนด
3. รูปแบบการนําเสนอ
(1) ปกหนา คํานํา สารบัญ
(2) ขอมูลส'วนบุคคล
(3) วิสัยทัศนของตนเอง
(4) แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(5) แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง
(6) บทสรุปและขอเสนอแนะ
(7) เอกสารอางอิง

ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อแต,งตั้งใหดํารงตําแหน,งที่สูงขึ้น
ในสายงานบริหารของเทศบาล

ตําแหน,ง................................................
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสนอโดย
.............................................................
ตําแหน,ง........................................................
เทศบาล..........................อําเภอ........................จังหวัด....................................

คํานํา

สารบัญ

ส,วนที่ 1
ขอมูลส,วนบุคคล

ส,วนที่ 2
วิสัยทัศนของ...............................
1. บริบท/ขอมูลทั่วไปของเทศบาล
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. วิเคราะหภารกิจของเทศบาล (หรือของกอง)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
ก. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ข. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. วิสัยทัศน (ของผูสมัคร)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ส,วนที่ 3
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

(..... หมายถึง องคความรูที่ใชประกอบหรือเปHนหลักในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวิสัยทัศน)

ส,วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง......................
1. พันธกิจ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. แผนงาน/โครงการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. การดําเนินการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. การประเมินผลและรายงานผล
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ส,วนที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

เอกสารอางอิง

(เอกสารหมายเลข 5)

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อแต"งตั้งใหดํารงตําแหน"งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน"งผูบริหารของเทศบาล

ตําแหน"ง.....................................
เทศบาล..............................................
อําเภอ......................................จังหวัด...........................................

เสนอโดย
.............................................................
ตําแหน"ง...................................................
เทศบาล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.......................................

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
(ผลงานยอนหลังไมเกิน 2 ป งบประมาณ)
1. ชื่อเจาของผลงาน ………………………………………………………………………………………………………………
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ......................................................................................................................
3. ความรูความสามารถที่ใชในการดําเนินการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)
3.1 .........................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................
4. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และขั้นตอนการดําเนินการ....................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. ผลผลิต/ผลลัพธ;ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) .............................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ประโยชน;ของผลงาน/การไดรับการยอมรับ ....................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. ความยุงยากในการดําเนินการ/ป?ญหา/อุปสรรค ..............................................................................
...............................................................................................................................................................
8. ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนเปAนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………….…………………
(……………………………………..)
ผูเสนอผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร
……………../……………………./………………………
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกลาวขางตนตรง
กับความเปAนจริงทุกประการ
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(................................................)
นายกเทศมนตรี..................................................
……………../……………………./………………………

(เอกสารหมายเลข 6)

ลําดับที่สมัคร..........................

รูปถายขนาด
1 นิ้ว
(ให#ติดรูปเทา
กรอบ)

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
ตําแหนง................................................................
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
*******************
1. ชื่อ ........................................................................ สกุล....................................................................................
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. วัน เดือน ป0เกิด.................................... อายุป2จจุบัน............... ป วันเกษียณอายุราชการ.............................
4. ป2จจุบันดํารงตําแหนง......................................................................................................................................
ประเภทตําแหนง
 บริหาร ระดับสูง
อํานวยการ ระดับสูง
 บริหาร ระดับกลาง
อํานวยการ ระดับกลาง
 บริหาร ระดับต#น
อํานวยการ ระดับต#น
 วิชาการ ชํานาญการพิเศษ
เงินเดือน............................................ บาท เงินประจําตําแหนง ...................................................... บาท
งาน..........................................................................กอง/ฝ+าย ...................................................................
เทศบาล................................................ อําเภอ....................................... จังหวัด.......................................
โทรศัพท-............................... โทรสาร................................. E – mail…….………………………
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูป5จจุบันที่สามารถติดตอได#สะดวก
บ#านเลขที่.................. ซอย/ตรอก............................................... ถนน......................................................
แขวง/ตําบล....................................... เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................
6. สถานภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่นๆ ....................................
ชื่อคูสมรส................................................ สกุล......................................... อาชีพ.......................................
ข#อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไมมีบุตร/ธิดา
 มีบุตร/ธิดา จํานวน......... คน (ชาย......... คน หญิง..........คน)

/7. ประวัติสุขภาพ..........

-27. ประวัติสุขภาพ (พร#อมใบรับรองแพทย-ที่ออกให#ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป<นโรคดังเหลานี้
หรือไม
เป<น
ไมเป<น

ความดันโลหิต
สูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

8. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

ประเทศ

ป0ที่สําเร็จ
การศึกษา

การไดรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อื่นที่สําคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข#ารับราชการ.................................. ตําแหนง............................................... ระดับ............
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม............................. ป .......................... เดือน
การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ชื่อตําแหนง
ประเภทตําแหนง
ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง
1.
2.
3.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ให#ระบุเปJนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง

/10. การฝLกอบรม.........

-310. การฝGกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ)
ชื่อหลักสูตร / การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการ
อบรม

11. ดูงาน (ที่สําคัญ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

/12. การปฏิบัติงาน........

-412. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติ
ระยะเวลาปฏิบัติ

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ........................................................................................................
คอมพิวเตอร-........................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณJที่ไดรับ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. ประวัติผลงานดานการบริการ วิชาการหรืออื่นๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

/16. คุณลักษณะ........

-516. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดนและเกี่ยวของกับงาน
1).........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................
17. วิสัยทัศน- จํานวน 8 ชุด (ที่แนบท#าย)
1) .............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
๑๘. ผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 8 ชุด (ที่แนบท#าย)
1) .............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ควรจัดทําเอกสารเป<นรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร)

ข#าพเจ#าขอรับรองวาข#อมูลที่แจ#งไว#ในใบสมัครนี้ครบถ#วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อผู#สมัคร.........................................................
(..........................................................)
วันที่.......................................................

