ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------------ดวย คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 98 (6) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ3และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงป;จจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
(1) ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง (นักบริหารงานชาง ระดับสูง)
จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู#มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป@นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.
กําหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1 ทายประกาศฯ)
2.2 ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงใด จะตองเป@นผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งในวันรับสมัคร (ตามเอกสารหมายเลข 1 ทาย
ประกาศฯ)
3. การสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัคร
การสมัครคัดเลือก ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารตาง ๆ ตามที่
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ กํ า หนด ดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 ถึงวันที่
2 กุมภาพันธ3 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-7534-2880-2 ตอ
128
/4.เอกสาร...

-24. เอกสารและหลักฐานที่ต#องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครตามแบบที่กําหนด (ตามเอกสารหมายเลข 2)
(2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน 6
เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถายดวยตัวบรรจง
(3) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
(4) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ของผูสมัครคัดเลือกพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
โดยหนวยงานการเจาหนาที่ จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด อยางละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตใหมาสมัครคัด เลือกได และหนังสือรับรอง
ความประพฤติ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ (ตามเอกสารหมายเลข 3)
(7) แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 4)
(8) ใบรับรองแพทย3 จํานวน 1 ฉบับ ออกใหไมเกิน 1 เดือน (นับถึงวันสมัคร)
(9) มติ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล หรื อคํ า รั บ รองจากคณะกรรมการกลางพนั ก งาน
เทศบาล กรณีใชหลักเกณฑ3และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป@นประสบการณ3การบริหารเพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร
(10) แบบแสดงวิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และแบบแสดงผล
งานดานสมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห าร จํ า นวนไมนอยกวา 2 ผลงาน โดยเป@ น ผลงานยอนหลั ง ไมเกิ น 3
ปZงบประมาณ ทั้งนี้ ใหจัดทํารวมกันในเลมเดียวกัน จํานวน 8 เลม (ตามเอกสารหมายเลข 5)
(11) หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป@นผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเป@นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก
และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
5. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครคัดเลือก คนละ 400 บาท
(สี่รอยบาทถวน) ในวันสมัคร

/6.หลักเกณฑ3...

-36. หลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู ความสามารถ ความชํานาญ
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ3และผลงานในอดีต โดยการประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ และประเมิน
สมรรถนะของบุคคล พิจารณาดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน#าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะ
อื่น ๆ (สัมภาษณ1) คะแนนเต็ม 100 คะแนนประกอบด#วย
(1) วิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน
วิ สั ย ทั ศ น3 ในการปฏิ บั ติ งานในตํ า แหนงที่ จ ะขอรั บ การคั ด เลื อก ผู เขารั บ การคั ด เลื อ ก
จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน3ในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูล
ดานตางๆ ดังนี้
• ขอมูลสวนบุคคล
• วิสัยทัศน3ของตนเอง
• แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
• แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง.....
• บทสรุปและขอเสนอแนะ
• เอกสารอางอิง
(2) ความรอบรูงานในหนาที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค3กรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวของกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณ3ป;จจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
(3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว และ
เกิดผลดีและเป@นประโยชน3ตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป@นตัวอยางแกผูอื่นหรือหนวยงานสวนราชการอื่นได
เชน การจัดโครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชน3จํานวนมาก ๆ หรือ การคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ
และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยจัดทําเอกสารรวมกันกับวิสัยทัศน3นําเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จํานวนไมนอยกวา 2 ผลงาน โดยเป@นผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ปZงบประมาณ
(4) ความรอบรูในการบริหาร คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการบริหารสมัยใหม
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ3 เทคนิคการบริหารตาง ๆ
(5) การบริหารอยางมืออาชีพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารอยางมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ3 ความเป@นผูนํา
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขป;ญหาตาง ๆ ป;ญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก
(6) การบริหารงานบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การ
ประสานสัมพันธ3 ของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอื่น
/(7). การบริหาร...

-4(7) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
(8) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค3 และคุณลักษณะอื่นๆ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เชน
• ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค3ที่จําเป@นสําหรับนักบริหารพิจารณาจากการ
มีพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับ ตําแหนงหนาที่และภารกิ จของสวนราชการ เชน มุงประโยชน3ของสวนรวม มีความ
ซื่อสัตย3 ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส
• ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาที่การงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
• มนุษยสัมพันธ3 พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟ;งความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอ
ขัดแยงอันอาจจะเป@นอุปสรรคตองานราชการ และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธ3อันดีกับประชาชนผู
มาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ
• ความสามารถในการสื่ อความหมาย พิจ ารณาจากความสามารถในการแสดง
ความ คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ งาน การสื่ อ สารกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ผู ใตบั งคั บ บั ญ ชาและเพื่ อนรวมงาน
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม
• ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค3 ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ
• ความมั่นคงในอารมณ3 พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ3
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ตามเอกสารหมายเลข 6) ได#แก
(1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงาน
และระดับป;จจุบัน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(5) ความผิดยอนหลัง (วินัย) 5 ปZ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(6) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ปZ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
7. การประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ จะประกาศรายชื่ อผู มี คุณสมบั ติ ครบถวนในการสมั ครเขารั บ การ
คัดเลือกและคะแนนคุณสมบัติ พรอมเลขประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ3 2560
ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซด3ที่
http://www.nakhoncity.org
/8. ประกาศ...

-58. ประกาศวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ3 2560 ณ หองประชุม
รักษ3ทองถิ่น ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนด
9. เกณฑ1การตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่ อผูที่ผ านการคัดเลือก โดยจะตองไดคะแนนการ
ประเมินรวมไมต่ํากวารอยละ 60
10. การประกาศรายชื่อผู#ผานการคัดเลือก
คณะกรรมการคัด เลื อกฯ จะประกาศรายชื่ อผูผานการคัด เลือก โดยเรีย งลํ า ดับ ที่จ ากผู ได
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันใหจัดลําดับผูที่ไดคะแนนเทากันดังนี้
(1) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสั
ารณา
มภาษณ3กอน
(2) ถาคะแนนสัมภาษณ3เทากัน ใหพิจารณาจากผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนง
ระดับป;จจุบันกอน
(3) ถาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน ใหพิจารณาจาก
เงินเดือนมากกวา
(4) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ
(5) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นสูงกวา
(6) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาจากผูไดรับกอน
(7) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ3ในชั้นเดียวกันพรอมกัน ใหพิจารณาผูมีอายุมากกวา
11. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ จะประกาศผลการคั ด เลื อก ภายในวั น ที่ 1 มี น าคม 2560 ณ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็
และ
บไซด3 ที่
http://www.nakhoncity.org
12. การขึ้นบัญชีผู#คัดเลือกได#
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชจะขึ
รรมราช จะขึ้ น บั ญ ชี ผู ผานการคั ด เลื อ กไวไมเกิ น 60 วั น นั บ แตวั น
ประกาศผลการคัดเลือก และใหใชไดสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรี
ารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทานั้น
13. การแตงตั้งผู#คัดเลือกได#
ผูที่ไดรับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะไดรับการแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามลําดับที่ไดขึ้นบัญชีไว
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

(นายสนิท ทองศิริ)
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เอกสารหมายเลข 1.
หน#าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู#ความสามารถที่ต#องการ
และคุณสมบัติของผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือก
ตําแหนงประเภท
ระดับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
เลขที่ตําแหนง

อํานวยการท#องถิ่น
ระดับสูง
ผู#อํานวยการสํานักการชาง (นักบริหารงานชาง ระดับสูง)
21-2-05-2103-001

หน#าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก ในองค3กรปกครองสวนทองถิ่นขนาด
ใหญที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกป;ญหาเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ ซึ่งจําเป@นตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ3สูงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ
ดังนี้
ด#านการวางแผน
1. วางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนปฏิบั ติ การ รวมทั้งเปf าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานดานงานชาง งานสถาป;ตยกรรม หรืองานวิศวกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ3ของ
องค3กรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
2. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุงยาก
ซั บ ซอนมาก ใหเป@ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนประเมิ น ผลและรายงานการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
3. บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสําคั ญ
เพื่ อใหเป@ น ไปตามเปf า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของหนวยงานชาง งานสถาป;ต ยกรรม หรืองานวิ ศวกรรมที่ มีความ
หลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ
4. วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห3 และเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาป;ตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
5. คนควาประยุกต3เทคโนโลยีหรือองค3ความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด#านการบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ3 ระบบงาน และวิธีปฏิบัติราชการของหนวยงานและองค3กรปกครอง
สวนทองถิ่น ในภาพรวม เพื่ อเป@ นแนวทางในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรในหนวยงานที่รั บผิด ชอบ ควบคุมดูแล
ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวางผังหลัก การเขียน
รูปแบบรายการกอสราง การออกแบบสถาป;ตยกรรม และการออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดผลผลิต
ตามเปfาหมายที่กําหนดไว

2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการประมาณราคา
การประกวดราคา การทํ า สั ญ ญาจาง หรื อ การตรวจรั บ งานงวดเพื่ อ เบิ ก จายเงิ น ในงานดานการชาง งาน
สถาป;ตยกรรมและงานวิศวกรรมตาง ๆ เพื่อใหเป@นไปตามระเบียบที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
สูงสุด
3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการกอสราง การ
ซอมแซม การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานสถาป;ตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแตงสถานที่ในงานตางๆ และ
การตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง สวนสาธารณะ ไฟฟfาสวนสาธารณะ อาคาร
และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เป@นตน เพื่อใหองค3กรปกครองสวนทองถิ่นไดผลผลิตที่เป@นตามระเบียบทางวิชาการที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. สํา รวจและทดลองวั ส ดุ รวมถึงควบคุมการใชบํ า รุ งรั กษาเครื่ องจักร ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก
วิชาการ
5. ตอบป; ญ หา ชี้ แจงและดํ า เนิ น การเป@ น กรรมการหรื อ ผู บริ ห ารตามภารกิ จ ที่ ไดรั บ
มอบหมาย เชนเป@นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป@นกรรมการควบคุมการกอสราง เป@นนายตรวจปfองกันอัคคีภัย หรือ
เป@นนายตรวจเวรยามสํานักงาน เป@นตน เพื่อควบคุมใหภารกิจดังกลาวเป@นไปตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
6. กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานดานชาง งานวิศวกรรม หรืองานสถาป;ตยกรรม เพื่อใหการทํางานในงานที่รับผิดชอบเป@นไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน3สูงสุด
7. พิจารณาอนุมัติ อนุ ญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่ห นวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรจุเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว เพื่อใหบรรจุเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
8. วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็น
ป;ญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองค3กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเป@นประโยชน3ตอประชาชน
10. อํ า นวยการ ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เพื่ อ
สนับสนุนใหองค3กรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
ด#านการบริหารงานบุคคล
1. จัด ระบบงานและความรู อั ตรากํ า ลั งของเจาหนาที่ ในสํ า นั ก กองหรื อหนวยงานที่
รับผิดชอบดานงานชาง วิศวกรรมหรือสถาป;ตยกรรมตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาที่แตละรายเพื่อให
การดําเนินงานเป@นไปตามเปfาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2. ติดตามและประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค3ของหนวยงานและองค3กรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผูใตบังคับบัญชาเพื่อให
มีความรูความเชี่ยวชาญ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมแกการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน3แกหนวยงาน
อยางยั่งยืน
4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธ3ในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
การพัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ

ด#านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเป@นไปตามเปfาหมายขององค3กรปกครองสวนทองถิ่น
2. ติ ด ตาม ตรวจสอบการใชทรั พ ยากรและงบประมาณในจํ า นวนที่ สู ง มาก ใหเกิ ด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว
3. วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ3ในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา
และบรรลุ เปf าหมายขององค3กรปกครองสวนทองถิ่ น ที่สั งกั ด โดยอาจพิจ ารณานํ างบประมาณที่ ไดรับ จั ดสรรมา
ดําเนินการและใชจายรวมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมชลประทาน วิ ศ วกรรมสุ ขาภิ บ าล วิ ศ วกรรมสํ า รวจ วิ ศวกรรมเครื่ อ งกล วิ ศวกรรม
สิ่ ง แวดลอม วิ ศ วกรรมกอสราง สถาป; ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กอสราง ไฟฟf า เครื่ อ งกล การจั ด การงานกอสราง
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทาง
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมชลประทาน วิ ศ วกรรมสุ ขาภิ บ าล วิ ศ วกรรมสํ า รวจ วิ ศวกรรมเครื่ อ งกล วิ ศวกรรม
สิ่ ง แวดลอม วิ ศ วกรรมกอสราง สถาป; ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กอสราง ไฟฟf า เครื่ อ งกล การจั ด การงานกอสราง
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทาง
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมชลประทาน วิ ศ วกรรมสุ ขาภิ บ าล วิ ศ วกรรมสํ า รวจ วิ ศวกรรมเครื่ อ งกล วิ ศวกรรม
สิ่ ง แวดลอม วิ ศ วกรรมกอสราง สถาป; ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กอสราง ไฟฟf า เครื่ อ งกล การจั ด การงานกอสราง
วิศวกรรมศาสตร3 การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป@น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานชาง ระดับ 8) หรือ
ผูอํ า นวยการสวน (นั กบริ หารงานชาง ระดับ 8) และ ผูอํ า นวยการกอง (นั กบริ หารงานชาง ระดับ กลาง) หรื อ
ผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปZ และปฏิบัติงานใน
ลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอย
กวา 1 ปZ
(3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง (ขั้น 25,080 บาท)
ความรู#ความสามารถที่ต#องการ
1. ความรูที่จําเป@นประจําสายงาน ประกอบดวย
1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร3

ระดับ 3
ระดับ 3

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 3
1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองค3กร
ระดับ 3
1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 4
1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.7 ความรูเรื่องสถานการณ3ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8 ความรูที่จําเป@นในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3
1.10 ความรูเรื่องการจัดการความรู
ระดับ 3
1.11 ความรูเรื่องการวิเคราะห3ผลกระทบตาง ๆ เชน
การประเมินเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระดับ 3
2. ทักษะที่จําเป@นประจําสายงาน ประกอบดวย
2.1 ทักษะการบริหารขอมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร3
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 4
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเขาใจในองค3กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป@นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทํางานเป@นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป@นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ความสามารถในการเป@นผูนํา
ระดับ 3
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 3
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ3
ระดับ 3
3.3 สมรรถนะประจําสายงาน
3.3.1 การแกไขป;ญหาและการดําเนินการเชิงรุก
ระดับ 4
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ
ระดับ 4
3.3.3 การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
ระดับ 4
3.3.4 ความเขาในในพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
ระดับ 4
3.3.5 สรางสรรค3เพื่อประโยชน3ทองถิ่น
ระดับ 4

เอกสารหมายเลข 1
หน#าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู#ความสามารถที่ต#องการ
และคุณสมบัติของผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือก
ตําแหนงประเภท
ระดับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
เลขที่ตําแหนง

อํานวยการท#องถิ่น
ระดับกลาง
หัวหน#าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
21-2-01-2101-001

หน#าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองค3กรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนง
หัวหนาหนวยงานอื่น ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกป;ญหาเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป@นพิเศษ และปฏิบัติหนาอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ด#านการวางแผน
1. วางแผนงาน โครงงาน หรื อ แผนการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เปf า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หนวยงานดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร3และงาน
บัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเป@นหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองค3กรปกครอง
สวนทองถิ่ น โดยเฉพาะ เพื่ อ เป@ น แบบแผนในการปฏิ บั ติ ง านของหนวยงานใหสามารถปฏิ บั ติ ง านไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเป@นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนดไว
3. จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่ง
อาจจะเป@นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ในอนาคตตอไป
4. วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห3 และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ
บุคลากร และเวลา
5. คนควาประยุกต3เทคโนโลยีหรือองค3ความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน
ในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด#านบริหารงาน
1. ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห3 วิจัยเชิงนโยบาย เพื่อทบทวน
สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตร3การเสริมสรางศักยภาพใหทองถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมี
ขนาดใหญและประชากรจํานวนมาก
2. ควบคุมดูแลการวิเคราะห3และจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร3 แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานของผูบริหารองค3กรปกครอง
สวนทองถิ่นเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด

3. ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจายประจํ า ปZ แ ละงานดานงบประมาณที่
เกี่ยวของใหองค3กรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีขนาดใหญและประชากรจํานวนมาก มีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
4. ควบคุมดู แล ใหคํ าปรึ กษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ ใน
องค3กรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร3เพื่อใหไดแผน
ยุทธศาสตร3และแผนปฏิบัติงานขององค3กรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดรับกับนโยบายของสภาองค3การบริหารสวน
จังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจําเป@น
เรงดวนเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
6. ควบคุ ม ดู แ ลการออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การวางแผนใน
หนวยงานที่รับผิดชอบใหเป@นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะห3ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปfาหมายเป@นไปอยางถูกตองและสมบูรณ3ตรงตามเวลาที่กําหนดไว
8. จั ด ทํ า เรงรั ด ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการดํ า เนิ น งานและผลการใชจายเงิ น
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปZ และนโยบายขององค3กร
ปกครองสวนทองถิ่นทีกําหนดไว เพื่อวิเคราะห3ป;ญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแกป;ญหาตอผูบริหารในการ
ผลักดันใหงานบรรลุตามเปfาหมายที่กําหนดไว
9. กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาดานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร3และงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองาน
พัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานในงานที่รับผิดชอบเป@นไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน3สูงสุด
10. มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานตาง ๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ3และแจกจาย
เอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตาม
ผลงาน เป@นตน เพื่อดูแลใหงานเป@นไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือ
หนวยงานตาง ๆ สูงสุด
11. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุ
เปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
12. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพื่อใหงานตาง ๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานใหองค3กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชน3จาก
บุคลากรในองค3กรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
14. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ
งานจัดระบบงาน เพื่อใหองค3กรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปfาหมายและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

15. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ3 เพื่อให
เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สรางความเขาใจและภาพลักษณ3ที่ดีตอ
ประชาชนในทองถิ่น
16. มอบหมาย วิเคราะห3 ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร3ตาง ๆ
เชน การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่อยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป@นตน เพื่ออํานวยการใหการ
ใหบริการประชาชนเป@นไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
17. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองค3กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเป@นประโยชน3ตอประชาชน
18. ชี้ แจงขอเท็ จ จริ ง พิ จ ารณาใหความเห็ น ขอเสนอแนะในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
ด#านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ประเมิ น ผลและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ใหการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคลองกับวัตถุประสงค3ของหนวยงานและองค3กรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. สอนงาน พั ฒ นาการปฏิ บั ติ งาน ฝi กอบรมหรื อถายทอดความรู แกผู ใตบั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ
พัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน3แกหนวยงานอยาง
ยั่งยืน
3. พิ จ ารณาวางแผนการทํ า งานและกระจายอั ต รากํ า ลั ง ของเจาหนาที่ ใ นสํ า นั ก กองหรื อ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานงานานโยบายและแผนตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาที่แตละราย เพื่อให
การดําเนินงานเป@นไปตามเปfาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
4. ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจาง
พนักงานจางในองค3กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนและประสานกิ จ กรรมใหมี ก ารใชทรั พ ยากรของสํ า นั ก กองหรื อ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ3ในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา
และบรรลุ เปf าหมายขององค3กรปกครองสวนทองถิ่ น ที่สั งกั ด โดยอาจพิจ ารณานํ างบประมาณที่ ไดรับ มาจั ดสรร
ดําเนินการและใชจายรวมกัน
2. บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ติดตาม ตรวจสอบการใชจายทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคา และเป@นไปตามเปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุก
ทางที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
1.2 ไดรั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยางอื่ น เที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาหรื อ ทาง
สังคมศาสตร3 การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร3 เศรษฐศาสตร3 หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป@นคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได

1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร3 การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร3 เศรษฐศาสตร3 หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลวดังตอไปนี้ โดยจะตองปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด มาแลวไมนอยกวา 1 ปZ
2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือ
ผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป 7) และหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) หรือผูอํานวยการ
กอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ปZ หรือ
2.2 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
6) หรือหัวหนากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหนาสวน (นักบริหารงานทั่วไป 6) และหัวหนาสํานักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับตน) หรือผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไม
นอยกวา 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ใหลดลงเป@น 5 ปZ สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
2.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน (นักบริหารงานทั่ว 7) และ
ผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปZ กําหนด 4 ปZ ใหลด
เป@น 3 ปZ สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
2.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
หรื อหั ว หนาสวน (นั กบริ ห ารงานทั่ ว ไป 6) และผู อํ า นวยการกอง (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ตน) โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ใหลดเป@น 5 ปZ สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
2.5 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝjาย (นักบริหารงานทั่ว 7) และ
หัวหนาฝjาย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปZ กําหนด 4 ปZ ใหลดเป@น 3
ปZ สํา หรั บผู มีคุณวุ ฒิป ริญ ญาโทหรื อเทีย บไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ต รงตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
2.6 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝjาย (นักบริหารงานทั่ว 6) และ
หัวหนาฝjาย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 6 ปZ กําหนด 6 ปZ ใหลดเป@น 5
ปZ สํา หรั บผู มีคุณวุ ฒิป ริญ ญาโทหรื อเทีย บไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ต รงตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามขอ 2.2 – 2.6 ใหดําเนินการตามประกาศ
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ3และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป@นประสบการณ3การบริหารเพื่อลดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่นผลงาน ใหยื่นภายใน
6 เดือนกอนดํารงตําแหนงนั้นครบ 5 ปZ หรือ 3 ปZแลวแตกรณี
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง (ขั้น 22,140 บาท)
ความรู#ความสามารถที่ต#องการ
1. ความรูที่จําเป@นประจําสายงาน ประกอบดวย
1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ระดับ 3

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร3
1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองค3กร
1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
1.7 ความรูเรื่องสถานการณ3ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8 ความรูที่จําเป@นในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.9 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.10 ความรูเรื่องการจัดการความรู
1.11 ความรูเรื่องการวิเคราะห3ผลกระทบตาง ๆ เชน
การประเมินเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. ทักษะที่จําเป@นประจําสายงาน ประกอบดวย
2.1 ทักษะการบริหารขอมูล
2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร3
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จําเป@นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3.1.3 ความเขาใจในองค3กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป@นเลิศ
3.1.5 การทํางานเป@นทีม
3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป@นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ความสามารถในการเป@นผูนํา
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ3
3.3 สมรรถนะประจําสายงาน
3.3.1 การแกไขป;ญหาและการดําเนินการเชิงรุก
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3.3 การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
3.3.4 ความเขาในในพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
3.3.5 สรางสรรค3เพื่อประโยชน3ทองถิ่น
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ใบสมัครเข#ารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลให#ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนง............................................... (..................................ระดับ.................)
1. ชื่อ …………………………….…………..สกุล……………………………………………..
2. เพศ

ชาย

รูปถายขนาด
1 นิ้ว

หญิง

3. วัน เดือน ปZเกิด………………………………อายุป;จจุบัน………….ปZ วันเกษียณอายุราชการ………………………….………
4. ป;จจุบันดํารงตําแหนง…………………….…………………………………………ระดับ…………………….
ประเภทตําแหนง
บริหารทองถิ่น ระดับ................
อํานวยการทองถิ่น ระดับ.................
วิชาการ ระดับ..........................
ทั่วไป ระดับ......................................
เงินเดือน…………………………..…บาท
เงินประจําตําแหนง…………..………………..บาท
งาน……………………………………….…………………….กอง/ฝjาย……………………….……………………………………………
เทศบาล…………………….……………..อําเภอ………………….……....………จังหวัด………………………..…………………….
โทรศัพท3………………….……………. โทรสาร………………………………… e-mail……………………..……………..………
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูป;จจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่…………………..…….ซอย/ตรอก………….………………..………….ถนน………………………………….……….…
แขวง/ตําบล………………….…………..เขต/อําเภอ……………………….…………จังหวัด……………………………………….
รหัสไปรษณีย3…………………….………..โทรศัพท3………………………………………..โทรสาร………………….………………
e-mail…………………………………………….……………..
6. สถานสภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่น ๆ
ชื่อคูสมรส………………………………………..สกุล…………………………..………….อาชีพ………………….…..………………..
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไมมีบุตร/ธิดา
มีบุตร/ธิดา จํานวน………….คน (ชาย…….….คน หญิง……..…คน)
7. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทย3ที่ออกไวไมเกิน 1เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป@นโรค
ความดัน
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เหลานี้หรือไม
โลหิตสูง
เป@น
ไมเป@น

อื่น ๆ

-28. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ปZที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

การไดรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สําคัญ
9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ………………….……..….………….ตําแหนง………………………….……………….ระดับ……..…….
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปZ………...เดือน
การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ชื่อตําแหนง
ประเภทตําแหนง
ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง
1.
2.
3.
ฯลฯ
ประเภทตําแหนง ใหระบุวาเป@นบริหารทองถิ่น ระดับตน กลาง สูง/อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน กลาง สูง
10. การฝiกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานที่จัด
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม

11. ดูงาน (ที่สําคัญๆ)
เรื่อง

การดูงาน
สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

-312. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..
คอมพิวเตอร3…………………………………………………………………………………………………………………………….………
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….………………………………………………….
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ3ที่ไดรับ
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
15. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง
ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………
17. วิสัยทัศน3และผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร จํานวน 8 เลม (ที่แนบทาย)
(ใหจัดทําเอกสารเป@นรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร)
ขาพเจาขอรั บ รองวาขอมู ล ที่ ไดแจงไวในใบสมั ครนี้ถูกตองครบถวนทุ กประการ หากตรวจสอบพบวา
ขาพเจาปo ด บั งขอความหรื อใหขอความที่ ไมถู กตองตามความเป@ น จริ ง หรื อไมมี คุณสมบั ติ ที่จ ะสมั ครเขารั บ การ
คัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………………………………..
(………………………………………..…….)
วันที่………………………………….……………
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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให#พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหนงสายงานผู#บริหาร
สํานักงานเทศบาล………………………………………
วันที่…………เดือน…………….…………….พ.ศ. ……………..
ขาพเจา…………………………………………ตําแหนงนายกเทศมนตรี เทศบาล………...........………………
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให….……………………………………….…………………
ซึ่งเป@นพนักงานเทศบาล ตําแหนง……………………………………ระดับ……………. สํานัก/กอง……......................................
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.....................……………จังหวัด…………………………...........สมัครเขารับการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตําแหนง...........
............................................และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไดหากผานการคัดเลือก

ลงชื่อ………………………………………………
(…………..…………………………………)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี......................
(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
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ที่........../.............

สํานักงานเทศบาล…………………………………
วันที่…………เดือน…………….…………….พ.ศ. ……………..

หนังสือรับรองความประพฤติ
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.......................................................................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหนง.....................................................เลขที่ตําแหนง................................................................
อัตราเงินเดือน.........................บาท สังกัด....................................................................................................................
เป@นผูมีความรูความสามารถ ความประพฤติเรียบรอย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู
ระหวางตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคดีความอาญาแตอยางใด
จึงออกหนังสือรับรองใหไวเป@นหลักฐาน
ออกให ณ วันที่...................................................

ลงชื่อ………………………………………………
(…………..…………………………………)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี......................
(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
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แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ)
การสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลให#ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัครคัดเลือกในตําแหนง............................................... (....................................ระดับ..................)
ชื่อผูสมัคร…………………………................................ป;จจุบันดํารงตําแหนง…………………………………………………..…………
เทศบาล……………………................. อําเภอ..........................................จังหวัด………………………………………………………
คุณสมบัติ

สรุปรายละเอียด

คะแนน

1. เงินเดือนป;จจุบัน
2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษาสูงสุด
ที่ไดรับซึ่งเป@นคุณวุฒิที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร)
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงป;จจุบัน
ในสายงานระดับป;จจุบัน

………………………………………………………..บาท

3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสาย
งานป;จจุบัน (นับตั้งแตวันเริ่มตําแหนงในสาย
งานผูบริหาร)
4. อายุราชการ (ปZ/เดือน/วัน)

วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต……………………………….………ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน

5. ความผิดยอนหลัง 5 ปZ
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย)
6. การพิจารณาความดีความชอบ
(ยอนหลัง 5 ปZ)

วุฒิการศึกษา……………………………………………………………….
วันที่ดํารงตําแหนงตั้งแต……………………………….………ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน

ตั้งแตวันที่….……………………………………ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
รวม……………………ปZ……………………….เดือน………………..วัน
วากลาวตักเตือน........................ครั้ง ภาคทัณฑ3……………………..……ครั้ง
ตัดเงินเดือน………………….………ครั้ง ลดขั้นเงินเดือน……………..……..ครั้ง
1. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปZ…….…ขั้น
2. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปZ…….…ขั้น
3. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปZ…….…ขั้น
4. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2558 ……………..บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปZ….……ขั้น
5. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลาคม 2559.……………..บาท ไดรับพิจารณารวมทั้งปZ……….ขั้น
รวม……………ขั้น
รวมคะแนน

หมายเหตุ 1. ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ3และใสคะแนนในชองที่กําหนด
2. ใหผูเขารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ สงพรอมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัตพนักงานเทศบาล ซึ่งตนเองไดตรวจสอบ
และรับรองความถูกตองแลว

การตรวจสอบของเจ#าหน#าที่
( ) คุณสมบัติครบถวนและคะแนนคุณสมบัติถูกตอง
( ) คุณสมบัตไิ มครบถวน
เนื่องจาก……….…………………………………………………
(ลงชื่อ)……….……………………………………..ผูตรวจสอบ

(…………..………….………………….)

ขอรับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ)………………………………………เจาของประวัติ
(……..……………………………….)

ตัวอยาง

ใบรับรองแพทย1ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ใบรับรองแพทย1
สถานที่ตรวจ...........................................................
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.................
ขาพเจา นายแพทย3/แพทย3หญิง........(1)..........................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.....................................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจําอยูที่.............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)....................................................................................................................................
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรดวย)..........................................................................................................
แลวเมื่อวันที่..........................เดือน..................................................พ.ศ.............................. ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ไมเป@นผูมีกายทุพพลภาพ
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟ;pนเฟqอน หรือป;ญญาออน ไมปรากฏอาการ
ของการติดยาเสพติดใหโทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมปรากฏอาการและอาการแสดงออกของโรค
ดังตอไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป@นที่รังเกียจแกสังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป@นที่รังเกียจแกสังคม
(4) (ถาจําเป@นตองตรวจหาโรคที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจใหระบุในขอนี้)............................
.................................................................................................................................................................
สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย3................(2)........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................แพทย3ผูตรวจรางกาย
หมายเหตุ

(1) ตองเป@นแพทย3ซึ่งไดขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ใหแสดงวาเป@นผูมีรางกายสมบูรณ3เพียงใดหรือหายจากโรคทีเ่ ป@นเหตุตองใหออกจากราชการ
ใบรับรองแพทย3ฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย

เอกสารหมายเลข 5
หลักเกณฑ1วิธีการและรูปแบบในการเขียนข#อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน1
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผู#บริหาร
ผูสอบเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน3ดวยตนเอง โดยมีองค3ประกอบ
และรูปแบบในการเขียน
1. องค1ประกอบในการเขียนข#อเสนอ
(1) การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน3นี้ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนวคิด
ความคาดหวังเปfาหมายหรือความตั้งใจและแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการใหบรรลุเปfาหมายในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของเทศบาลในดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังและการบริการ
จัดการเพื่อใหเทศบาลมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารสาธารณะและการรองรับการถายโอนภารกิจ
ตางๆเพื่อใหเกิดประโยชน3สุขแกประชาชนอยางแทจริงโดยอาจยกตัวอยางประสบการณ3ที่ผานมาตลอดจนอางอิง
ทฤษฎีแนวคิดหลักทางวิชาการตางๆโดยขอเสนอดังกลาวจะตองเป@นขอเสนอที่เป@นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดโดยมีเหตุผลประกอบขอเสนอที่นาเชื่อถือและมีความสอดคลองกันในประเด็นตางๆโดยสามารถนําไปตรวจติดตาม
ประเมินผลได
(2) บทสรุปและขอเสนอแนะ
2. รูปแบบการเขียนข#อความ
การเขียนขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศน3นี้ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน3ดังนี้
(1) ใหมีการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองค3ประกอบที่กําหนดตามขอ
(2) มีลักษณะที่เป@นรูปธรรมและมีความเป@นไปไดในทางปฏิบัติ
(3) ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ3ในการปฏิบัติงานรวมทั้งอาจยกตัวอยางมา
ประกอบพอสังเขปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
(4) จัดพิมพ3และจัดทํารูปเลมใหเรียบรอยจํานวน8 เลม ตามแบบที่กําหนด
3. รูปแบบการนําเสนอ
(1) ปกหนา คํานํา สารบัญ
(2) ขอมูลสวนบุคคล
(3) วิสัยทัศน3ของตนเอง
(4) แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(5) แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง
(6) บทสรุปและขอเสนอแนะ
(7)เอกสารอางอิง

ข#อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน1ในการปฏิบัติงาน
ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งให#ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ในสายงานบริหารของเทศบาล

ตําแหนง................................................
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสนอโดย

.............................................................
ตําแหนง........................................................
เทศบาล..........................อําเภอ........................จังหวัด....................................

คํานํา

สารบัญ

สวนที่ 1
ข#อมูลสวนบุคคล

สวนที่ 2
วิสัยทัศน1ของ...............................
1. บริบท/ข#อมูลทั่วไปของเทศบาล
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. วิเคราะห1ภารกิจของเทศบาล (หรือของกอง)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. วิเคราะห1สภาพแวดล#อม (SWOT Analysis)
ก. วิเคราะห1สภาพแวดล#อมภายใน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ข. วิเคราะห1สภาพแวดล#อมภายนอก
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. วิสัยทัศน1
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

สวนที่ 3
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข#อง

สวนที่ 4
แนวทางการพัฒนาเทศบาล/กอง......................
1. พันธกิจ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. ยุทธศาสตร1/กลยุทธ1/มาตรการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. แผนงาน/โครงการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. การดําเนินการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. การประเมินผลและรายงานผล
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

สวนที่ 5
บทสรุปและข#อเสนอแนะ
บทสรุป

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ข#อเสนอแนะ (เชน แนวทางในการพัฒนาเทศบาล/กอง หรืออื่น ๆ )

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

เอกสารอ#างอิง

แบบแสดงผลงานด#านสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลให#ดํารง
ตําแหนง...........................................
ชื่อเจาของผลงาน.............................................
ผลงาน

เมื่อดํารงตําแหนง
(ชวงเวลาที่ดําเนินการ)

ความรู#ความสามารถที่
แสดงถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการ

ประโยชน1ของผลงานการ
ได#รับการยอมรับ

1. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุป
ทั้งนี้ใหแสดงถึงกิจกรรมที่
ทําเนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธ3ที่ได
2.
3.
ฯลฯ
ลายมือชื่อผูสมัคร.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที่.......................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………..
(..................................................)
ตําแหนง...............................................
วันที่.....................................................
หมายเหตุ : สามารถจัดพิมพ3ในรูปแบบแนวนอนไดตามความเหมาสม

เอกสารหมายเลข 6
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
ขั้น

20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

ประเภท
อํานวยการ
ท#องถิ่น
ระดับต#น

ประเภท
อํานวยการ
ท#องถิ่น
ระดับกลาง

ประเภท
อํานวยการ
ท#องถิ่น
ระดับสูง

ประเภท
บริหาร
ท#องถิ่น
ระดับต#น

ประเภท
บริหาร
ท#องถิ่น
ระดับกลาง

ประเภท
บริหาร
ท#องถิ่น
ระดับสูง

50,170
ถึง
43,580
42,890
42,210
41,550
40,900
40,260
39,630
39,080
38,520
37,960
37,410
36,860
36,310
35,770
35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31,340
30,790
30,220
29,680
29,110
28,560
28,030
27,480
26,980
26,460
25,970
25,470
24,970
24,490
24,010
23,550
23,080
22,620
22,170

67,560
ถึง
52,370
51,520
50,670
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,560
39,880
39,190
38,500
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33,770
33,140
32,510
31,900
31,290
30,690
30,100
29,510
28,930
28,350
27,800
27,230
26,660
26,100
25,530

78,020
ถึง
54,700
53,890
53,080
52,260
51,450
50,640
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,310
42,490
41,670
40,890
40,100
39,360
38,620
37,880
37,120
36,410
35,690
34,980
34,270
33,550
32,850
32,110
31,400
30,700
29,980
29,280
28,560
27,850
27,160
26,460
25,770
25,080

51,140
ถึง
44,990
44,280
43,580
42,890
42,210
41,550
40,900
40,260
39,630
39,080
38,520
37,960
37,410
36,860
36,310
35,770
35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31,340
30,790
30,220
29,680
29,110
28,560
28,030
27,480
26,980
26,460
25,970
25,470
24,970
24,490
24,010
23,550
23,080

68,640
ถึง
53,230
52,370
51,520
50,670
49,830
49,010
48,200
47,380
46,560
45,750
44,930
44,130
43,300
42,620
41,930
41,250
40,560
39,880
39,190
38,500
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33,770
33,140
32,510
31,900
31,290
30,690
30,100
29,510
28,930
28,350
27,800
27,230
26,660
26,100

80,450
ถึง
59,870
58,890
47,930
56,960
56,000
55,010
54,050
53,090
52,120
51,140
50,170
49,220
48,290
47,390
46,470
45,550
44,680
43,810
42,950
42,070
41,190
40,310
39,440
38,570
37,700
36,820
35,950
35,090
34,220
33,360
32,510
31,650
30,820
29,980
29,280
28,560
27,850
27,160
26,460
25,770

คะแนน

20.00
20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20
15.00
14.80
14.60
14.40
14.20
14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
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2. วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเทา *
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
ม.ศ.3 ม.ศ.5 (ม.3 / ม.6) หรือเทียบเทา

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
20.00
18.80
18.40
18.00
17.20
16.40
16.00
15.60

* วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึงเทียบเทาวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

-33. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน รวมคะแนน 20 คะแนน
(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับป;จจุบัน คะแนนเต็ม 14 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
10 ปZขึ้นไป
9 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 10 ปZ
8 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 9 ปZ
7 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 8 ปZ
6 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 7 ปZ
5 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 6 ปZ
4 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 5 ปZ
3 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 4 ปZ
2 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 3 ปZ
1 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 2 ปZ
ต่ํากวา 1 ปZ

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

(2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานป;จจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในสายงานโดยไมตองพิจารณา
ระดับตําแหนง เชน นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง เป@นตน) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
15 ปZ ขึ้นไป
14 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 15 ปZ
13 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 14 ปZ
12 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 13 ปZ
11 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 12 ปZ
10 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 11 ปZ
9 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 10 ปZ
8 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 9 ปZ
7 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 8 ปZ
6 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 7 ปZ
5 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 6 ปZ
4 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 5 ปZ
3 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 4 ปZ
2 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 3 ปZ
1 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 2 ปZ
ต่ํากวา 1 ปZ

ระดับ 7

ระดับ 6

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนปZของปZงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

คะแนนที่ได#
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00

-44. อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
35 ปZ ขึ้นไป
33 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 35 ปZ
31 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 33 ปZ
29 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 31 ปZ
27 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 29 ปZ
25 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 27 ปZ
23 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 25 ปZ
21 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 23 ปZ
19 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 21 ปZ
17 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 19 ปZ
15 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 17 ปZ
13 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 15 ปZ
11 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 13 ปZ
9 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 11 ปZ
7 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 9 ปZ
5 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 7 ปZ
3 ปZ ขึ้นไป แตไมเกิน 5 ปZ
ต่ํากวา 3 ปZ ลงมา

ระดับ 7

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปZงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
20.00
19.60
19.20
18.80
18.40
18.00
17.60
17.20
16.80
16.40
16.00
15.60
15.20
14.80
14.40
14.00
13.60
13.20

-55. ความผิดย#อนหลัง 5 ปV คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
วากลาวตักเตือน 1 ครั้ง
ภาคทัณฑ3 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไมรวมวากลาวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา 2 ครั้ง

ระดับ 6

คะแนนที่ได#
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80

6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย#อนหลัง 5 คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รวม

2 ขั้น/ครั้ง/ปZ

1.5 ขั้น/ครั้ง/ปZ

1 ขั้น/ครั้ง/ปZ

(จํานวนขั้น/ปZ)

5
4
4
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
-

1
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
1
3
2
1
-

1
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
4
3
4
5

10
9.5
9
9
8.5
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5

คะแนนที่ได
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00

