
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘)
เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

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

ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น    
จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาล ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ในสายบริหารของเทศบาล
ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  ดังตอไปน้ี 

๑) ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก  
ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

๒) หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติของผูสมัครและความรู
ความสามารถท่ีตองการ
ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี (ผนวก ก)

๓)  การรับสมัครคัดเลือกฯและสถานท่ีรับสมัคร
     ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือก

กําหนดดวยตนเอง ไดท่ี งานการเจาหนาท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ต้ังแต
วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
และผูสมัครตองรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศ หากภายหลังปรากฏวามีผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเขา
รับการคัดเลือกฯ และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดๆ

๔)  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนในวันสมัคร      
     ผูประสงคจะรับสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครคัดเลือก

พรอมดวยหลักฐานซ่ึงผูสมัคร ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปน้ี
      ๔.๑ ใบสมัคร (ผนวก ข.)
     ๔.๒ รูปถายหนาตรงขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
     ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
     ๔.๔ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
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- ๒ -
     ๔.๕ ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย
     ๔.๖ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
     ๔.๗ หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชาใหสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๘ แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผนวก ค.) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานและการแกไขปญหาตาง ๆ ของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการ
คัดเลือก (ความยาวไมเกิน ๕ หนากระดาษ A 4 ) 

     ๔.๙  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา (ยอนหลังไมเกิน ๓ ป) โดยใหผูสมัครรับการคัดเลือก
จัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแลว ซึ่งเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถท่ี
จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนได อยางนอย ๑ ผลงาน

สําหรับการสงเอกสารตามขอ ๔.๘ และขอ ๔.๙ ใหจัดสงคณะกรรมการคัดเลือกฯ        
จํานวน ๘ ชุด โดยใหสงในวันสมัคร ณ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุดี

๕)  คาธรรมเนียมในการรับสมัครคัดเลือก
     คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกฯ จํานวนละ  ๔๐๐ บาท

๖) การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ เทศบาลตําบลบุดี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ 

หลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

๗)   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  
 คณะกรรมการการคัดเลือกฯ เทศบาลตําบลบุดี จะดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ

และการประเมินจากการจัดทําวิสัยทัศนเอกสาร ขอมูลตางๆ ของผูสมัครและการสัมภาษณ   (ผนวก ง)

๘) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาล

ตําบลบุดี ภายในวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๙) การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก
     คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ศาลากลาง จังหวัดยะลา      
                                           

๑๐)  การแตงกาย
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ แตงเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว

๑๑)  การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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๑๒)  การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก
บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศน้ี ใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับต้ังแตประกาศผล

การคัดเลือกเปนตนไป และใหแตงต้ังเฉพาะตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลบุดี อาํเภอเมือง จงัหวัดยะลา 
เทาน้ัน และผูผานจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือกรณีใด กรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี

     ๑. ผูน้ันไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกไดไปแลว
     ๒. ผูน้ันสละสิทธิในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกได
     ๓. ผูน้ันออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม กอนท่ีจะไดรับการแตงต้ัง
     ๔. เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา มีมติในเร่ืองดังกลาวเปนอยางอ่ืน

๑๓) การแตงตั้ง
      นายกเทศมนตรีตําบลบุดี จะแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกฯ ใหดํารงตําแหนงในสายงานผูบริหาร

ของเทศบาลตามลําดับที่ ในประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๔ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายนงคาร  ทวีวรรณ )
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ยะลา

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลบุดี
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ผนวก ก.
รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงวางท่ีจะคัดเลือก

เพ่ือแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน)

ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
………………………………………………..

สวนราชการ  เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก

และคุณภาพของงานสูงมาก ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเทาไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาลโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทําหนาที่ที่ตองใชความรูความสามารถในดานการบริหารและ

ดานกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
เทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน งานบริหารงาน
บุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความ
สงบเรียบรอย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทํารายงานและ
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดตอกับบุคคลและหนวยงานตางๆ งานขอมูลสถิติ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นที่กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือส่ังการกําหนด เชน เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพรบ.บัตรประจําตัว – ประชาชน  เปนนาย
ทะเบียนทองถิ่นตามพรบ.การทะเบียนราษฎร เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษี โรงเรือน ตามพรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เปนตน ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและหนวยงานของสวน
ราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทํา
หนาที่กําหนดโนบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยในฐานผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่
ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๖ ขอ ๑ และ
(๑) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๗) หรือที่ ก.ท. 

เทียบเทามาไมนอยกวา ๒ ป โดยที่จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป หรือ

(๒) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัดเทศบาล ๗ (นักบริหารงานเทศบาล ๗) หรือที่
ก.ท. เทียบเทามาไมนอยกวา ๔ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไมต่ําวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง      
รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ผนวก ข.

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)

เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
................................

๑.ชื่อ...........................................................................สกุล...........................................................................
๒.เพศ            ชาย             หญิง
๓.วัน เดือน ปเกิด..................................อายุปจจุบัน...........ป วันเกษียณอายุราชการ...........................
๔.ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................ระดับ..........................

ประเภทตําแหนง บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง
วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ
ท่ัวไป

เงินเดือน.......................................บาท ประจําตําแหนง................................บาท
งาน..............................................................................................................................
กอง/ฝาย.....................................................................................................................
เทศบาล....................................... อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท...................................... โทรสาร................................ e- mail…………………..

๕.สถานท่ีติดตอ
ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขท่ี...................ซอย/ตรอก............................ถนน...............................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท...............................โทรสาร..............................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………

๖.สถานภาพครอบครัว
โสด สมรส อ่ืนๆ

     ช่ือคูสมรส.........................................สกุล.................................อาชีพ...........................
     ขอมูลเก่ียวกับบุตร / ธิดา
           ไมมีบุตร / ธิดา     มีบุตร / ธิดา จํานวน...........คน      (ชาย..........คน  หญิง..........คน)

๗. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ

เปน
ไมเปน
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- ๒ -

๘. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา การไดรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญ

๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ.......................................ตําแหนง...............................ระดับ...............
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...............................ป.......................เดือน...............วัน

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
ช่ือตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาทีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
ฯลฯ

ประเภทตําแหนง   ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง / บริหารระดับสูง

๑๐. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ)
หลักสูตรท่ีอบรม

ช่ือหลักสูตร/การฝกอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม
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- ๓ –

๑๑. ดูงาน (ที่สําคัญ)
การดูงาน

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ

เร่ือง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ
ภาษาอังกฤษ...........................................................................................................................................
คอมพิวเตอร............................................................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................

๑๔. เหรียญ / เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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- ๔ – 

๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับยกยอง

วันท่ี รางวัล / เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี / ผูมอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเก่ียวของกับงาน
    ..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................

 ๑๗. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานท่ีสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน ๘ ชุด  ( ท่ีแนบทาย )
๑. .............................................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................................
๓...............................................................................................................................................
๔. .............................................................................................................................................

                                                     ฯลฯ
( ควรจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหาก จากใบสมัคร )

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดรับแจงในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ
                                     

  ลงลายมือช่ือผูสมัคร.......................................
                                                         ( ...................................... )
                                         วันท่ี เดือน ป ........................................
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                                                                                                                   ผนวก ค

แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักการทางบริหาร
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนง……………………………………………….
ช่ือเจาของผลงาน........................................................................................................................................

ผลงาน เม่ือดํารงตําแหนง
(ชวงเวลาท่ีดําเนินการ)

ความรูความสามารถท่ี
แสดงถึงศักยภาพในการ

บริหารจัดการ

ประโยชนของผลงาน
การไดรับการยอมรับ

๑. (ช่ือและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุป ท้ังน้ี
ใหแสดงถึงกิจกรรมท่ีทํา 
เน้ือหาของงานท่ีปฏิบัติ 
ผลผลิตและผลลัพธท่ีได)
๒.
๓.

ฯลฯ

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

ตําแหนง........................................................
วันท่ี...............................................................

ความเห็นผูบังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ตําแหนง........................................................
วันท่ี...............................................................
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แบบขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศน
ของ..........................................................................

ตําแหนง.............................................เทศบาล........................................จังหวัด..................................
เพ่ือประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหนง........................................................................................

.....................
เร่ือง................................................................................

หลักการและเหตุผล …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

วันท่ี...............................................................
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แบบแสดงผลงานดานการบริหารจัดการ (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป)
ของ.......................................................................................

ตําแหนง.......................................................เทศบาล..............................จังหวัด.........................
เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกในตําแหนง................................................................

๑. ชื่อผลงาน…………………………………………
๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ …………………………………………….
๓. ความรูความสามารถท่ีใชในการดําเนินการ (ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ)

๓.๑ ...................................................
๓.๒ ..................................................
๓.๓ .................................................

      ๔. สรุปสาระสําคัญของผลงานและข้ันตอนการดําเนินการ……………………………………………..
      ๕. ผลผลิต / ผลลัพธของงาน (เชิงปรมิาณและคุณภาพ)…………………………………………………..
      ๖. ประโยชนของผลงาน / การไดรับการยอมรับ…………………………………………………………….
      ๗. ความยุงยากในการดําเนินการ / แกปญหา / อุปสรรค………………………………………………..
      ๘. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

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

ไดตรวจแลวขอรับรองวาผลงานดานการบริหารจัดการดังกลาวขางตนตรงกับความเปนจริงทุกประการ

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

นายกเทศมนตรีเทศบาล.......................
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(ผนวก ง)

หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนขอเสนอวิสัยทัศน
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร

เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
                                         .......................................................

       ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเขียนขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนดวยตนเอง โดยมีองคประกอบและ
รูปแบบในการเขียน

1 . องคประกอบในการเขียนวิสัยทัศน
1 ) การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน ผู สมัครเขารับการคัดเลือกตองแสดงถึงแนว                
ความคิด ความคาดหวัง เปาหมาย หรือความต้ังใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะ                
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเทศบาลในดานการจัดทํา               
แผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ                
เพื ่อใหเทศบาลมีความเข็มแข็ง และมีศักยภาพในการจัดการบริหารสาธารณะและการ               
รับรองการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง               
โดยขอเสนอที่นาเ ช่ือถือ มีความสอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ โดยสามารถนําไป                
ตรวจติดตามประเมินผลได

      2 ) บทสรุป และขอเสนอแนะ
         2.  รูปแบบการเขียนขอความ
              การเขียนขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศน ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนขอเสนอเกี่ยวกับ              

วิสัยทัศน ดังน้ี
              ( 1 )  ใหมีการการแบงโครงสรางการเขียนใหชัดเจนตามองคประกอบที่กําหนดตามขอ 1( 1 
)
              ( 2 )  มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติงาน
             ( 3 )  ใชหลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจ
                    ยกตัวอยางมาประกอบพอสังเขป เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
             ( 4 )  โดยจัดพิมพมีความยาวไมเกิน 5 หนา กระดาษ A 4 และจัดรูปเลมใหเรียบรอย                     

จํานวน 8 ชุด ตามแบบ ท่ีกําหนด
         3. รูปแบบการนําเสนอ
              ( 1 )  หนาปก
              ( 2 ) คํานํา
              ( 3 ) สารบัญ
              ( 4 ) ขอมูลวิสัยทัศน
              ( 5 ) ภาคผนวก
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