
 

 

 
 

  
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  

สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล  
……………………………………………….. 

  ด�วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับ
ตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล จึงอาศัยอํานาจตามความในข�อ 98 (5) (6) (7) (8) แห�งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ9และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือก  ดังต�อไปนี้ 

1.  ตําแหน
งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)  

เลขท่ีตําแหน�ง 21-2-11-2105-001  

   2.  หน�าท่ีความรับผิดชอบหลักของตําแหน
ง  
       ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน�วยงานระดับกองในองค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือตําแหน�ง
หัวหน�าหน�วยงานอ่ืน ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก�ปDญหาในงานของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมี
ลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�างๆ ดังนี้ 

     2.1 ด�านแผนงาน  
 2.1.1 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของหน�วยงานด�านงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเปLน
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน�วยงานให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 2.1.2 บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด�านสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชน เพ่ือให�เปLนไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน�วยงานตามท่ีกําหนด  
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 2.1.3 ติดตาม เร�งรัด การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ให�เปLนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให�เปLนไปตามเปIาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน�วยงานตามท่ีกําหนด  

 2.1.4 วางแนวทางการศึกษาวิเคราะห9 และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน�วยงานด�านงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต�ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

 2.1.5 ค�นคว�าประยุกต9เทคโนโลยีหรือองค9ความรู�ใหม�ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานในภารกิจ
ของหน�วยงานในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงให�การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

    2.2 ด�านบริหารงาน  
 2.2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน�วยงาน เพ่ือเปLนแนวทางการ

ปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 2.2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให�คําแนะนํา ปรับปรุงแก�ไขและ

ควบคุมการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหนาแน�นและแออัด การ
ส�งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดต้ังศูนย9เยาวชน การจัดต้ังกลุ�มพัฒนาชุมชน งานนันทนาการชุมชน งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถ่ิน การจัดให�มีห�องสมุดประชาชน เปLนต�น เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเปIาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

 2.2.3 ศึกษา วิเคราะห9 ทําความเห็น สรุปรายงานและให�แนวทางงานวิจัยเก่ียวกับ 
ด�านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห9หรือการพัฒนาชุมชน เพ่ือให�เกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการ
เชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปLนประโยชน9ต�อพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

 2.2.4 กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก�ไขแนวทาง คู�มือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด�านงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห9 งานพัฒนาชุมชนหรืองานต�างๆ  
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปLนไปอย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน9สูงสุด  

 2.2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต�างๆ ตามภารกิจท่ีหน�วยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือให�บรรลุเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

 2.2.6 ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานหรือองค9กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือให�เกิดความร�วมมือ หรือบูรณาการงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์และเปLนประโยชน9ต�อประชาชนผู�รับบริการ  

 2.2.7 ชี้แจงข�อเท็จจริง พิจารณาให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานต�าง ๆ ท่ีได�รับแต�งต้ัง หรือเวทีเจรจาต�างๆ ในประเทศและต�างประเทศ  

    2.3 ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานให�สอดคล�องกับภารกิจ เพ่ือให�

การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ�มค�า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ�าหน�าท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือให�การปฏิบัติงาน

สอดคล�องกับวัตถุประสงค9ของหน�วยงานและบรรลุเปIาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
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3.3 ให�คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในบังคับ
บัญชาเพ่ือให�เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  
 

    2.4 ด�านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
2.4.1 วางแผนการใช�ทรัพยากรและงบประมาณของหน�วยงาน เพ่ือให�สอดคล�องกับ

นโยบาย พันธกิจ และเปLนไปตามเปIาหมายขององค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
2.4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช�ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ 

ความคุ�มคํ่า และเปLนไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

                    3.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องเปLนผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังในวันรับสมัครคัดเลือก และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) ดังนี้ 
       3.1   ได�รับคุณวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
      3.1.1 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
หรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 
      3.1.2 ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9 สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 
      3.1.3 ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9 สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เปLนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 
  3.2 ดํารงตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งมาแล�วดังต�อไปนี้ โดยจะต�องปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ปR 
   3.2.1 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการกอง (นักบริหาร...(ในตําแหน�ง
ท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ 7) และผู�อํานวยการกอง (นักบริหาร....(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ระดับต�น) โดยต�องมีระยะเวลา
รวมกันไม�น�อยกว�า 2 ปR หรือ 
   3.2.2 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าส�วน (นักบริหาร.... 
(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ 7) และผู�อํานวยการกอง (นักบริหาร...(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ระดับต�น) โดย
จะต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 4 ปR กําหนด 4 ปR ให�ลดเปLน 3 ปR สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�
ไม�ตํ่ากว�าในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�ง หรือ 
   3.3.3 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม� ตํ่ากว�าหัวหน�ากอง/หัวหน�าส�วน  
(นักบริหาร...(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ 6) และผู�อํานวยการกอง (นักบริหาร..(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ
ต�น) โดยจะต�องมีระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 6 ปR กําหนด 6 ปR ให�ลดเปLน 5 ปR สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�าในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง หรือ 
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   3.3.4 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม� ตํ่ากว�าหัวหน�าฝTาย (นักบริหาร... 
(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ 7) และหัวหน�าฝTาย (นักบริหาร..(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับต�น) โดยต�องมี
ระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 4 ปR กําหนด 4 ปR ให�ลดเปLน 3 ปR สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่า
กว�าในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
หรือ 
   3.3.5 ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน�าฝTาย (นักบริหาร... 
(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับ 6) และหัวหน�าฝTาย (นักบริหาร....(ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง) ระดับต�น) โดยต�องมี
ระยะเวลารวมกันไม�น�อยกว�า 6 ปR กําหนด 6 ปR ให�ลดเปLน 5 ปR สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได�ไม�ตํ่า
กว�าในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
 3.3 การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามข�อ 3.2.2-3.2.5 ให�ดําเนินการตามประกาศ 
ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ9และเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปLนประสบการณ9การบริหารเพ่ือลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ท้ังนี้การยื่นผลงาน 
ให�ยื่นได�ภายใน 6 เดือนก�อนดํารงตําแหน�งนั้นครบ 5 ปR หรือ 3 ปRแล�วแต�กรณี 
 3.4 เงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนประเภทอํานวยการท�องถ่ิน ระดับกลาง   
(อัตรา 22,140 บาท) 

4.  ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ  
       4.1 ความรู�ท่ีจําเปLนประจําสายงาน ประกอบด�วย  

     4.1.1 ความรู�เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ระดับ 2  

     4.1.2 ความรู�เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร9 ระดับ 3  
      4.1.3 ความรู�เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3  

     4.1.4 ความรู�เรื่องระบบการจัดการองค9กร ระดับ 3  
     4.1.5 ความรู�เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3  
     4.1.6 ความรู�เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3  
     4.1.7 ความรู�เรื่องสถานการณ9ภายนอกและผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 

ระดับ 3  
     4.1.8 ความรู�ท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ 3  
     4.1.9 ความรู�เรื่องการวิเคราะห9ผลกระทบต�างๆ เช�นการประเมินผล กระทบ

สิ่งแวดล�อม(EIA),ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 2  
     4.1.10 ความรู�เรื่องจัดซ้ือจัดจ�างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2  
     4.1.11 ความรู�เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2  

     4.2 ทักษะท่ีจําเปLนประจําสายงาน ประกอบด�วย  
    4.2.1 ทักษะการบริหารข�อมูล ระดับ 2  
    4.2.2 ทักษะการใช�คอมพิวเตอร9 ระดับ 2  
    4.2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3  
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    4.2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3  
    4.2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ�ายทอดความรู� ระดับ 2  
    4.2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2  
    4.2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3  

     4.3 สมรรถนะท่ีจําเปLนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ประกอบด�วย  
    4.3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

   4.3.1.1 การมุ�งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2  
   4.3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม ระดับ 2  
   4.3.1.3 ความเข�าใจในองค9กรและระบบงาน ระดับ 2  
   4.3.1.4 การบริการเปLนเลิศ ระดับ 2  
   4.3.1.5 การทํางานเปLนทีม ระดับ 2  

    4.3.2 สมรรถนะประจําผู�บริหาร 4 สมรรถนะ  
   4.3.2.1 การเปLนผู�นําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2  
   4.3.2.2 ความสามารถในการเปLนผู�นํา ระดับ 2  
   4.3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2  
   4.3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ9 ระดับ 2  

    4.3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  
  4.3.3.1 การแก�ไขปDญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ 3  
  4.3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3  
  4.3.3.3 การสร�างให�เกิดการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน ระดับ 3  
  4.3.3.4 ความเข�าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท�องถ่ิน ระดับ 3  
  4.3.3.5 สร�างสรรค9เพ่ือประโยชน9ของท�องถ่ิน ระดับ 3    

  5.  การสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
                 ให�ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต�างๆ ท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ  กําหนดด�วยตนเองได�ท่ี งานการเจ�าหน�าท่ี ฝTายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต�วันท่ี 29 มิถุนายน –  
22 กรกฎาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ    

  6.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
       ผู�ประสงค9จะสมัครคัดเลือกฯ  ให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครคัดเลือก
พร�อมด�วยหลักฐานและเอกสารต�างๆท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและ 
ลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต�อไปนี้ 
  6.1  ใบสมัคร  (เอกสารหมายเลข 6) 
 6.2  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อมรับรองสําเนา (ถ�ายด�านหน�าและ
ด�านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)  
 
 

/6.3. ... 



 

 

 

 - 6 – 
 

 6.3  รูปถ�ายชุดข�าราชการหน�าตรงไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 
3 รูป  ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 
 6.4  ใบรับรองแพทย9 ซ่ึงออกไว�ไม�เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร  
 6.5  สําเนาวุฒิการศึกษา  
 6.6  สําเนาประวัติพนักงานเทศบาลของผู�สมัครคัดเลือกพร�อมรับรองสําเนาทุกหน�า 
จํานวน 1 ชุด 
 6.7  แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 1) แนบท�ายประกาศนี้ 
 6.8  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตให�พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือก
ตําแหน�ง  สายงานผู�บริหารและยินยอมให�โอน  (เอกสารหมายเลข 2) แนบท�ายประกาศนี้ 
 6.9  หนังสือรับรองความประพฤติจากนายกเทศมนตรี (เอกสารหมายเลข 3) 
 6.10  ข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
แนบท�ายประกาศนี้ จํานวน  8  ชุด 
 6.11  แบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางบริหาร (โดยให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น
รับรอง)  (ตามเอกสารหมายเลข 5) แนบท�ายประกาศนี้ จํานวน 2 ผลงาน ผลงานย�อนหลังไม�เกิน 2 
ปRงบประมาณ 
 เอกสารในข�อ 6.10 และข�อ 6.11 ให�รวมเปLนเล�มเดียวกัน จํานวน 8 เล�ม 
 สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให�ผู�สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว�า
เปLนผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว�าเปLนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข�ารับการคัดเลือก  และไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดๆ  

                    7. ค
าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
      ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในวันยื่นใบสมัคร  คนละ  400.-  บาท 

  8. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทาง www.nakhoncity.org  
ภายในวันท่ี  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เปLนต�นไป   

  9.  หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ9 และโดยการประเมินจากการ
จัดทําวิสัยทัศน9 เอกสารและข�อมูลต�างๆ  ของผู�สมัครคัดเลือก โดยพิจารณาดังนี้           

ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะ 
อ่ืน ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
   1) วิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน
       วิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีจะขอรับการคัดเลือก ผู�เข�ารับการคัดเลือก
จะต�องจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน9ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอข�อมูล
ด�านต�างๆ  ดังนี้ 

/-ข�อมูล ... 
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 - ข�อมูลส�วนบุคคล   - แนวทางพัฒนาเทศบาล/กอง 
 - วิสัยทัศน9ของตนเอง   - บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 - แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

      2) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                                         ผู�เข�ารับการคัดเลือกจะต�องจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแล�ว
และเกิดผลดีและเปLนประโยชน9ต�อทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเปLนตัวอย�างแก�ผู�อ่ืนหรือหน�วยงานส�วนราชการ
อ่ืนได� เช�น การจัดโครงการใหม� ๆ ท่ีประชาชนได�รับประโยชน9จํานวนมาก ๆ หรือการคิดค�นแนวทางบริหารงาน
ใหม� ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได�ผลดียิ่ง โดยให�จัดทําเปLนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก  

3) ความรอบรู�งานในหน�าท่ี  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
    ความรอบรู�งานในหน�าท่ี พิจารณาจากความรู�งานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง  

ได�แก� รัฐธรรมนูญ กฎหมายว�าด�วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน กฎหมาย กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กฎหมายเก่ียวข�องกับเทศบาลในสายงาน 
ท่ีปฏิบัติ รวมท้ังความรู�เก่ียวกับเหตุการณ9ปDจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง     

  4) ความรอบรู�ในการบริหาร คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
     ผู�เข�ารับการประเมินจะต�องมีความรอบรู�ในเรื่องการบริหาร เช�น หลักการบริหาร
สมัยใหม� การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ9 เทคนิคการบริหารต�างๆ 

    5) การบริหารอย�างมืออาชีพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                                การบริหารอย�างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ9 ความเปLนผู�นํา
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก�ไขปDญหาต�าง ๆ ปDญหาเฉพาะหน�าของผู�เข�ารับการคัดเลือก          

   6) การบริหารงานบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                                การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ�นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การ
ประสานสัมพันธ9ของผู�เข�ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส�วนอ่ืน 

   7) การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                                การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได�การ
ทํางานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
    8) ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค9 และคุณลักษณะอ่ืนๆคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เช�น 

              8.1) ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค9ท่ีจําเปLนสําหรับนักบริหาร พิจารณาจาก 
การมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีและภารกิจของส�วนราชการ  เช�น  มุ�งประโยชน9ของส�วนรวม  
มีความซ่ือสัตย9 ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล�าวคือ กล�าคิด กล�าทํา กล�านํา กล�าเปลี่ยน มีความ
โปร�งใส 
   8.2) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส�หน�าท่ีการงาน 
กระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให�กับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร 
 
 

/ 8.3) ... 



 

 

 

 - 8 – 
 

   8.3) มนุษยสัมพันธ9  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืนอย�าง
มีประสิทธิภาพ ยอมรับฟDงความคิดเห็นของผู�อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู�ร�วมงานทุกระดับ แก�ไขและลด 
ข�อขัดแย�งอันอาจจะเปLนอุปสรรคต�องานราชการและหรือความสามารถในการสร�างความสัมพันธ9อันดีกับ
ประชาชนผู�มาติดต�อ รวมท้ังเต็มใจในการให�ความช�วยเหลือและบริการผู�มาติดต�อ 
      8.4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู�บังคับบัญชา ผู�ใต�บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน 
ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสม 
   8.5) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร�างสรรค9 ความพยายามในการบริหารงาน 
ความรับผิดชอบ 
     8.6) ความม่ันคงในอารมณ9 พิจารณาจากความหนักแน�นของสภาวะอารมณ9          

 ข.  ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได�แก
 
      1)  เงินเดือน    คะแนนเต็ม  20   คะแนน  
      2)  วุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม  20   คะแนน 
      3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในตําแหน�ง 

        ในสายงานและระดับปDจจุบัน  คะแนนเต็ม  20   คะแนน 
      4)  อายุราชการ    คะแนนเต็ม  20   คะแนน 
      5)  ความผิดย�อนหลัง (วินัย) 5 ปR คะแนนเต็ม  10   คะแนน 
      6)  ความดีความชอบย�อนหลัง 5 ปR คะแนนเต็ม  10   คะแนน 

      โดยให�ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเปLนผู�กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุป
คะแนนคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 1) ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติต�องเปLนไปตามหลักเกณฑ9คะแนนคุณสมบัติ 
(เอกสารหมายเลข 7) แนบท�ายประกาศนี้ 

  10.  เกณฑ8การตัดสิน 
   การตัดสินว�าผู�ใดเปLนผู�คัดเลือกได� ให�ถือเกณฑ9ว�าต�องเปLนผู�คัดเลือกได�คะแนนในแต�ละ
ภาคไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60  โดยคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู�คัดเลือกได�จากคะแนน
สูงสุดไปหาคะแนนตํ่า และให�พิจารณาผู�ท่ีอยู�ในลําดับท่ีดีกว�า จะได�รับการแต�งต้ังก�อนผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไป และ
หากคะแนนของแต�ละบุคคลปรากฏว�าคะแนนรวมเท�ากัน ให�จัดลําดับท่ีผู�ท่ีคะแนนเท�ากัน ดังนี้ 
 

  (ก)  ถ�าคะแนนรวมเท�ากันให�พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ9ก�อน 
  (ข)  ถ�าคะแนนสัมภาษณ9เท�ากัน ให�พิจารณาจากผู�ใดได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใน
ตําแหน�งระดับปDจจุบันก�อน 
  (ค)  ถ�าได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในตําแหน�งและระดับพร�อมกันให�พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว�า 
  (ง)  ถ�าเงินเดือนเท�ากัน  ให�พิจารณาจากอายุราชการ 
  (จ)  ถ�าอายุราชการเท�ากัน  ให�พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ9ชั้นสูงกว�า 
  (ฉ)  ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ9ชั้นเดียวกัน  ให�พิจารณาผู�ใดได�รับก�อน 
  (ช)  ถ�าได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ9ในชั้นเดียวกันพร�อมกัน ให�พิจารณาผู�ใดมีอายุมากกว�า 

/ 12) ... 
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  12. การข้ึนบัญชีผู�คัดเลือกได� 
        บัญชีผู�คัดเลือกได�  ให�ใช�ได�ไม�เกิน  60  วัน นับต้ังแต�วันประกาศผลการคัดเลือก ในกรณีท่ี
มีผู�ผ�านการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง และภายหลังมีตําแหน�งว�างเพ่ิมอีก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ภายใน 60 วัน นับแต�วันประกาศผลการคัดเลือก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาจจะแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือก
ท่ีเหลืออยู�ในลําดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก ให�ดํารงตําแหน�งได�หากพ�นระยะเวลาดังกล�าวแล�ว บัญชี
สํารองให�ยกเลิก และเทศบาลอ่ืนไม�สามารถขอใช�บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นี้ได� 

    13. การประกาศ วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี  31  สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ต้ังเวลา  13.00 น.  เปLนต�นไป  ณ  ห�องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 

                (นายอนันต9  ธรรมานนท9) 
               ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช 

                ประธานคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาล 
               ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล 

                 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(เอกสารหมายเลข 1) 
แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ 

การคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหน"งสายงานผู%บริหาร 
 

สมัครคัดเลือกในตําแหน�ง.................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู�สมัคร..........................................................อายุ...........................ป�                           เดือน   ป จจุบันดํารงตําแหน�ง........................................... 
ระดับ                    เทศบาล                                                                  จังหวัด........................................................................................... 
 

คุณสมบัติ สรุปรายละเอียด คะแนน 
1. เงินเดือนป จจุบัน  (1  ตุลาคม  2558) 

(20  คะแนน) 

 

                                บาท  
 

2. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได�รับ  ซ่ึงเป6น
คุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร) 

(20  คะแนน) 

 

วุฒิการศึกษา................................................................ 
 

3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงาน (20  คะแนน) 
     3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงานระดับป จจุบัน 
                                                           (14  คะแนน) 
 

     3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงานป จจุบัน 
(6  คะแนน) 

 

 
ต้ังแต�วันท่ี........................    ถึงวันท่ี  1  ตุลาคม  2558 
รวม……….…….ป�………………….เดือน…………..…….วัน 
 

ต้ังแต�วันท่ี ……………………….ถึงวันท่ี  1 ตุลาคม 2558 
รวม……………….ป�……………….เดือน……….………….วัน 

 

4. อายุราชการ (นับต้ังแต�วันบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการ) 
                                                           (20  คะแนน) 

ต้ังแต�วันท่ี............................  ถึงวันท่ี  1  ตุลาคม  2558 
รวม.....................   ป�......................เดือน................... วัน 

 

5. การรักษาวินัยย�อนหลัง  5  ป� 
 
 
 

( 10  คะแนน) 

5.1 ภาคทัณฑB…………………………….ครั้ง 
5.2 ตัดเงินเดือน…………………………..ครั้ง 
5.3 ลดขั้นเงินเดือน……………………….ครั้ง 
5.4 ว�ากล�าวตักเตือน..........................ครั้ง 
5.5 ถูกลงโทษทางวินัย.........................ครั้ง 

 

6. การพิจารณาความดีความชอบย�อนหลัง  5  ป� 
(10  คะแนน) 

6.1 เงินเดือนเม่ือ  1  ตุลาคม 2554  .......................บาท 
ได�รับการพิจารณารวมท้ังป�…………….……..ขั้น 
6.2 เงินเดือนเม่ือ  1  ตุลาคม 2555  ............………..บาท 
ได�รับการพิจารณารวมท้ังป�…………….……..ขั้น 
6.3 เงินเดือนเม่ือ  1  ตุลาคม  2556 …………..…..….บาท 
ได�รับการพิจารณารวมท้ังป�…………….……..ขั้น 
6.4 เงินเดือนเม่ือ  1  ตุลาคม  2557………..………….บาท 
ได�รับการพิจารณารวมท้ังป�…………….……..ขั้น 
6.5 เงินเดือนเม่ือ  1  ตุลาคม  2558…………..….…….บาท 
ได�รับการพิจารณารวมท้ังป�…………………..ขั้น 
 

 

 รวมคะแนน  
                                ขอรับรองว�าถูกต�อง 
 
 
          ลงช่ือ……………………………………………….……………เจ�าของประวัติ (ผู�สมัคร) 
                  (.............................................................) 
 
หมายเหต ุ
1. ให�เจ�าของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑBและใส�คะแนนในช�องท่ีกําหนด 
2. ให�ผู�ขอเข�ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัติฯน้ีพร�อมส�งใบสมัครและ 

สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล  ซ่ึงตนเองได�ตรวจสอบและรับรองความถูกต�องแล�ว 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต�น 
  � มีคุณสมบัติครบถ�วน และคะแนนคุณสมบัติเฉพาะ
บุคคลถูกต�อง (ประวัติการรับราชการ) 
  � คุณสมบัติไม�ถูกต�องเน่ืองจาก.............................. 
..................................................................................... 
 
  ลงช่ือ........................................................................ 
          (...................................................................) 

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 



(เอกสารหมายเลข 2) 
 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให�พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหน#งสายงานผู�บริหารและยินยอมให�โอน 

 
เขียนท่ี……………………………………………… 

วันท่ี……………..เดือน…………………….พ.ศ……………… 
 

 ข�าพเจ�า…………………………………………….…ตําแหน�ง นายกเทศมนตรี...........……………………..………………………. 
จังหวัด…………………………………..……………อนุญาตให�……………………………………………………..………………………………….. 
ซ่ึงเป$นพนักงานเทศบาล  ตําแหน�ง………………………………………………….……………………………..ระดับ………………………… 
สํานัก/กอง……………………………………………………………….……….เทศบาล………………………………………….…………………… 
จังหวัด……………………………………สมัครเข�ารับการคัดเลือก  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง 
ในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล  ในตําแหน�ง……………………………………………………………….ได� 
และยินยอมให�โอนไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีคัดเลือกได�  
 
 
 

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

ตําแหน�ง  นายกเทศมนตรี…………………..……………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารหมายเลข 3) 
                

ท่ี .................../        ............................................................ 
         ...........................................................
  
                 วันท่ี.................................  2559 

หนังสือรับรองความประพฤติ 

  หนังสือฉบับนี้ให�ไว�เพ่ือรับรองว�า ................................................... พนักงานเทศบาล ตําแหน�ง 
.................................................................................................... เลขท่ีตําแหน�ง .............................................  
อัตราเงินเดือน ............................... บาท สังกัด.................................................................................................... 
..................................................................................... เป'นผู�มีความรู�ความสามารถ  ความประพฤติเรียบร�อย 
เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี  ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู�ระหว�างต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยแต�อย�างใด 

  จึงออกหนังสือรับรองให�ไว�เป'นหลักฐาน 

    ออกให�ไว�  ณ  วันท่ี .....................................  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

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

  ตําแหน�ง นายกเทศมนตรี..................................................... 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารหมายเลข 4) 
 

หลักเกณฑ�  วิธีการ  และรูปแบบในการเขียนข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน� 
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตําแหน'งสายงานผู�บริหาร 

สมัครคัดเลือกในตําแหน'ง……………………………………ระดับ…………………. 
………………………………………………………. 

 
  ผู�สอบเข�ารับการคัดเลือกจะต�องเขียนข�อเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน�ด�วยตนเอง   โดยมี
องค�ประกอบและรูปแบบในการเขียน 

1. องค�ประกอบในการเขียนข�อเสนอ 
(1)  การเสนอข�อคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน�นี้  ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องแสดงถึง 

แนวคิดความคาดหวัง  เป4าหมายหรือความต้ังใจ  และแนวทางปฏิบัติของตนท่ีจะดําเนินการให�บรรลุเป4าหมาย
ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการของเทศบาลในด�านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  
การคลัง  และการบริการจัดการเพ่ือให�เทศบาลมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารสาธารณะและการ
รองรับการถ'ายโอนภารกิจต'าง ๆ  เพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขแก'ประชาชนอย'างแท�จริง  โดยอาจยกตัวอย'าง
ประสบการณ�ท่ีผ'านมา  ตลอดจนอ�างอิงทฤษฎี  แนวคิด  หลักทางวิชาการต'างๆ  โดยข�อเสนอดังกล'าวจะต�อง
เป>นข�อเสนอท่ีเป>นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได�  โดยมีเหตุผลประกอบข�อเสนอท่ีน'าเชื่อถือ  และมีความ
สอดคล�องกันในประเด็นต'างๆ  โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได�   

(2)  บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
2. รูปแบบการเขียนข�อความ 

การเขียนข�อความเก่ียวกับวิสัยทัศน�นี้  ให�ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเขียนข�อเสนอ 
เก่ียวกับวิสัยทัศน�  ดังนี้ 

(1)  ให�มีการแบ'งโครงสร�างการเขียนให�ชัดเจนตามองค�ประกอบท่ีกําหนดตามข�อ  
(2)  มีลักษณะท่ีเป>นรูปธรรมและมีความเป>นไปได�ในทางปฏิบัติ 
(3)  ใช�หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังอาจ 

ยกตัวอย'างมาประกอบพอสังเขปเพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีดียิ่งข้ึน 
 (4)  จัดพิมพ�และจัดทํารูปเล'มให�เรียบร�อยจํานวน 8   ชุด  ตามแบบท่ีกําหนด 

3. รูปแบบการนําเสนอ 
(1)  ปกหน�า  คํานํา  สารบัญ 
(2)  ข�อมูลส'วนบุคคล 
(3)  วิสัยทัศน�ของตนเอง 
(4)  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
(5)  แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง 
(6)  บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
(7)  เอกสารอ�างอิง 

 
 
 



 
ข�อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทศัน�ในการปฏิบัติงาน 

ประกอบการสมัครคดัเลือกเพ่ือแต,งตั้งให�ดํารงตําแหน,งที่สูงข้ึน 
ในสายงานบริหารของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

ตําแหน,ง................................................ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
............................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส,วนที่  1 
ข�อมูลส,วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ส,วนที่  2 
วิสัยทัศน�ของ............................... 

 
1.  บริบท/ข�อมูลทั่วไปของเทศบาล 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

2.  วิเคราะห�ภารกิจของเทศบาล (หรือของกอง) 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
3.  วิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT  Analysis) 
 ก.  วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 ข.  วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
4.  วิสัยทัศน� (ของผู�สมคัร) 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส,วนที่  3 
แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(..... หมายถึง  องค�ความรู�ท่ีใช�ประกอบหรือเปHนหลักในการดําเนินกิจกรรมให�บรรลุวิสัยทัศน�) 
 
 
 



ส,วนที่  4 
แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง...................... 

 
1.  พันธกิจ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

2.  ยุทธศาสตร�/กลยุทธ�/มาตรการ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
3.  แผนงาน/โครงการ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
  
4.  การดําเนินการ 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

5.  การประเมินผลและรายงานผล 
 ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส,วนที่ 5 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารอ�างอิง 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 5) 
 

แบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการสมัครคดัเลือกเพ่ือแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งในระดับที่สูงข้ึน 

สําหรับตําแหน"งผู�บริหารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน"ง..................................... 
เทศบาล.............................................. 

อําเภอ......................................จงัหวัด........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอโดย 
    ............................................................. 
ตําแหน"ง................................................... 

เทศบาล...........................อําเภอ.................................จงัหวัด....................................... 
 



แบบแสดงผลงานด�านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  
 (ผลงานย	อนหลังไม�เกิน 2 ป� งบประมาณ) 

  
1. ชื่อเจ	าของผลงาน  ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ...................................................................................................................... 
3. ความรู	ความสามารถท่ีใช	ในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
 3.1 ......................................................................................................................................... 
 3.2 ......................................................................................................................................... 
4. สรุปสาระสําคัญของผลงาน และข้ันตอนการดําเนินการ.................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ;ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ............................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
6. ประโยชน;ของผลงาน/การได	รับการยอมรับ .................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
7. ความยุ�งยากในการดําเนินการ/ป?ญหา/อุปสรรค .............................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
8. ข	อเสนอแนะ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองว�าผลงานด	านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข	างต	นเปAนความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ  ………………………….………………… 
       (……………………………………..) 
            ผู	เสนอผลงานด	านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 ……………../……………………./……………………… 
 
 ได	ตรวจสอบแล	วขอรับรองว�าผลงานด	านสมรรถนะหลักทางการบริหารดังกล�าวข	างต	นตรง
กับความเปAนจริงทุกประการ 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
 

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

นายกเทศมนตรี..................................................  
……………../……………………./……………………… 



 
 

                                                ลําดับท่ีสมัคร.......................... 
 

 
 

ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเทศบาล 
ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน   สําหรับตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล 

ตําแหน�ง................................................................ 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************* 
 

1. ช่ือ ........................................................................  สกุล.................................................................................... 

2. เพศ   ชาย   หญิง 

3. วัน เดือน ป0เกิด.................................... อายุป2จจุบัน............... ป�   วันเกษียณอายุราชการ............................. 

4. ป2จจุบันดํารงตําแหน�ง...................................................................................................................................... 
 ประเภทตําแหน�ง    บริหาร ระดับสูง  อํานวยการ ระดับสูง 
      บริหาร ระดับกลาง  อํานวยการ ระดับกลาง 

 บริหาร ระดับต#น  อํานวยการ ระดับต#น 
      วิชาการ ชํานาญการพิเศษ  
 เงินเดือน............................................ บาท เงินประจําตําแหน�ง ...................................................... บาท 
 งาน..........................................................................กอง/ฝ+าย ................................................................... 
 เทศบาล................................................ อําเภอ....................................... จังหวัด....................................... 
 โทรศัพท-............................... โทรสาร................................. E – mail…….……………………… 

5. สถานท่ีติดต�อ 
  ท่ีอยู�ป5จจุบันท่ีสามารถติดต�อได#สะดวก 
 บ#านเลขท่ี.................. ซอย/ตรอก............................................... ถนน...................................................... 
 แขวง/ตําบล....................................... เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..................................... 

6. สถานภาพครอบครัว 
  โสด     สมรส     อ่ืนๆ .................................... 
 ชื่อคู�สมรส................................................ สกุล......................................... อาชีพ....................................... 
 ข#อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไม�มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา จํานวน......... คน  (ชาย......... คน   หญิง..........คน) 
 
 
 
 

 /7. ประวัติสุขภาพ.......... 

รูปถ�ายขนาด 
1 น้ิว 

(ให#ติดรูปเท�า 
กรอบ) 

(เอกสารหมายเลข 6)  
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7. ประวัติสุขภาพ   (พร#อมใบรับรองแพทย-ท่ีออกให#ไม�เกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป<นโรคดังเหล�านี้
หรือไม� 

ความดันโลหิต
สูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป<น       
ไม�เป<น       
 
 

8. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ป0ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
การได�รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ 
อ่ืนท่ีสําคัญ 

     

 
 

9. ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข#ารับราชการ.................................. ตําแหน�ง............................................... ระดับ............ 

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม............................. ป� .......................... เดือน 
 

การดํารงตําแหน�งในสายงานบริหาร 
ช่ือตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ช�วงเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง รวมเวลาดํารงตําแหน�ง 

1. 
2. 
3. 
           ฯลฯ 

   

 
ประเภทตําแหน�ง   ให#ระบุเปJนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

 
 
 
 

/10. การฝLกอบรม......... 
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10. การฝGกอบรม  (หลักสูตรสําคัญๆ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร / การอบรมอ่ืน หน�วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช�วงเวลา ทุนการ

อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

11. ดูงาน  (ท่ีสําคัญ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว�างวันท่ี ทุนการดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

/12. การปฏิบัติงาน........ 
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12. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ผลสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

13. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
 ภาษาอังกฤษ........................................................................................................ 
 คอมพิวเตอร-........................................................................................................ 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)................................................................................................ 
 
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณJท่ีได�รับ
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 
 

15. ประวัติผลงานด�านการบริการ  วิชาการหรืออ่ืนๆ   ท่ีได�รับการยกย�อง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได�รับการยกย�อง ผลงาน สถานท่ี/ผู�มอบเกียรติคุณ 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 /16. คุณลักษณะ........ 
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16. คุณลักษณะส�วนบุคคลอ่ืนๆ  ของผู�สมัครท่ีเห็นว�าเด�นและเก่ียวข�องกับงาน 
 1)......................................................................................................................................................... 
 2)......................................................................................................................................................... 
 3).......................................................................................................................................................... 
  

17. วิสัยทัศน-  จํานวน   8  ชุด  (ท่ีแนบท#าย) 
 1) ............................................................................................................................................................. 
 2) ............................................................................................................................................................. 
 
๑๘. ผลงานหรืองานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน   8  ชุด  (ท่ีแนบท#าย) 

1) ............................................................................................................................................................. 
 2) .............................................................................................................................................................

ฯลฯ 
 
 

(ควรจัดทําเอกสารเป<นรูปเล�มแยกต�างหากจากใบสมัคร) 
 
 
 
 

ข#าพเจ#าขอรับรองว�าข#อมูลท่ีแจ#งไว#ในใบสมัครนี้ครบถ#วนทุกประการ 
 
 

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

                       วันท่ี....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















