ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารเทศบาลตําบลนาทวี
.....................................
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ งให้ ดํารงตําแหน่งในระดั บที่สูงขึ้น สํ าหรั บ
ตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา ในการประชุมครั้งที่ ๙/2557 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕7 จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก
1.1 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๗) ตําแหน่งเลขที่ 05-0104-00๒
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3. การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกําหนด
ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ และผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้อง
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศ หากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใดๆ
/4. ค่าธรรมเนียม...

-24. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 400 บาท
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย
5.1 ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
คัดเลือก จํานวน 1 ชุด
5.2 แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร วิ สัยทั ศน์ ในการปฏิบั ติงานใน
ตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมาย ความตั้งใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
นี้ จํานวน 9 ชุด ส่งในวันสมัคร (ภาคผนวก ข)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร) จํานวน 1 ชุด
5.4 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล (รับรองสําเนาถูกต้องโดยพนักงานประวัติ)
จํานวน 1 ชุด
5.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน 1 ชุด
5.6 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จํานวน 1 ชุด
5.7 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ชุด
5.8 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ 1 ชุด
5.9 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (รับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้สมัคร)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการการคั ด เลื อกฯ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อกหลั งจากได้
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาทวี
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา หรือ www.nathaweemun.go.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผู้สมัครและการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ค)

/8. เกณฑ์การตัดสิน…

-๓8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้คัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
8.1 คะแนนคุณสมบัติหรือประวัติรับราชการ ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8.2 คะแนนการสัมภาษณ์หรือสมรรถนะหลักทางการบริหาร ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน จะต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
9. ข้อห้ามสําหรับพระภิกษุสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ ในระหว่ างลาอุปสมบท ไม่ มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสื อ
สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311 / ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่องพระภิกษุสมัครสอบ
10. วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 255๗
สําหรับเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา หรือ www.nathaweemun.go.th
11. การแต่งกาย
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ
12. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สงขลา เพื่อดําเนินการประกาศผลการคัดเลือกต่อไป
13. การแต่งตั้ง
นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตามลําดับที่ใน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายอํานวย รองเงิน)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี

ผนวก ก
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 1. ดํ ารงตํ าแหน่ งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งนั ก บริ ห ารงานช่ า ง ๖ หรื อ ที่ ก.ท.
(นักบริหารงานช่าง 7)
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น 16,190 บาท

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ตําแหน่ง........................................
เทศบาล........................................
อําเภอ.................................จังหวัด.....................................
******************************
1. ชื่อ.......................................................................................................................................................
2. เพศ 

ชาย



หญิง

3. วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................ปัจจุบัน...............ปี วันเกษียณอายุราชการ...........................
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................................................ระดับ....................................................
ประเภทตําแหน่ง
 บริหารระดับสูง
 บริหารระดับกลาง
 วิชาชีพเฉพาะ
 เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ทั่วไป
เงินเดือน....................................บาท
เงินประจําตําแหน่ง..........................................................
งาน..................................................................กอง/ฝ่าย..............................................................
เทศบาล.......................................อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร...............................…..e-mail........................................
5. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ซอย/ตรอก....................................ถนน..................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................โทรสาร................................
6. สถานภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส
 อื่นๆ
ชื่อคู่สมรส..................................สกุล.......................................อาชีพ............................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา
 ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จํานวน............คน (ชาย...........คน หญิง...........คน)
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7. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่
เป็น
ไม่เป็น

ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

8. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ

การได้รับทุน

9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ......................................ตําแหน่ง.........................................ระดับ...............
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...........................ปี.........................เดือน
ชื่อตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในสายงานบริหาร
ประเภทตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง

รวมเวลาดํารงตําแหน่ง

หมายเหตุ ประเภทตําแหน่งให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง
/10. การฝึกอบรม...

-310. การฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หลักสูตรที่อบรม
หน่วยงานทีจ่ ัด
สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

11. ดูงาน (ที่สําคัญๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

/13. ความสามารถ...

-413. ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์.................................................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
........................................................................................................................................................
1๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
ผลงาน
สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

1๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1๗. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน...............ชุด (ทีแ่ นบท้าย)
1)................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................
3)................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ควรจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อผู้สมัคร........................................................
(.......................................................)
วันที่ เดือน ปี..........................................................

แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
การคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับสายงานบริหารของเทศบาล
ชื่อผู้สมัคร.......................................................................................................อายุ......................ปี....................เดือน
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..........................................ระดับ..........เทศบาล....................................จังหวัด........................
คุณสมบัติ
สรุปรายละเอียด
คะแนน
1. เงินเดือนปัจจุบัน (1 ต.ค. 5๖)
2. วุฒิการศึกษา(ระบุชื่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดทีไ่ ด้รับ ซึ่งเป็นวุฒิที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร)
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
3.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ปัจจุบันในสายงานระดับปัจจุบนั
3.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
สายงานปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันเริม่
ตําแหน่งในสายงานผู้บริหาร
4. อายุราชการ (ปี/เดือน/วัน)
5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย)
6. การพิจารณาความดีความชอบ
(ย้อนหลัง 5 ปี)

................................บาท
วุฒิการศึกษา
....................................................................................................................

วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่.....................................ถึงวันที…่ ............................
รวม..............................ปี..................................เดือน...............................วัน
วันที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่.....................................ถึงวันที่................................
รวม..............................ปี..................................เดือน...............................วัน
ตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่..........................................
รวม..............................ปี..................................เดือน...............................วัน
ภาคทัณฑ์.....................................ครั้ง /ตัดเงินเดือน...............................ครั้ง/
ลดขั้นเงินเดือน..............................ครั้ง
1.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค.2553...................บาทได้รับพิจารณารวมทั้งปี..........ขั้น
2.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค.2554...................บาทได้รับพิจารณารวมทั้งปี..........ขั้น
3.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค.2555...................บาทได้รับพิจารณารวมทั้งปี..........ขั้น
4.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค.2556...................บาทได้รับพิจารณารวมทั้งปี..........ขั้น
5.เงินเดือนเมื่อ 1 ต.ค.2557...................บาทได้รับพิจารณารวมทั้งปี..........ขั้น
รวม..........ขั้น
รวมคะแนน

หมายเหตุ 1. ให้เจ้าของประวัตติ รวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์และคะแนนในช่องที่กําหนด
2. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรอกแบบสรุปประวัตินี้ ส่งพร้อมใบสมัครและสําเนาบัตรประวัติ
พนักงานเทศบาล ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
( ) คุณสมบัติครบถ้วนและคะแนนคุณสมบัติถูกต้อง
( ) คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนเนื่องจาก...........................
.............................................................................
(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจสอบ
(........................................)
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าของประวัติ
(................................................)

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครคัดเลือกตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
เขียนที่ ........................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า.................................................................ตําแหน่ง.............................................................
อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................อนุญาตให้...............................................................
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง................................................................................ระดับ..................................
สํานัก/กอง...............................................เทศบาล................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด...........................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาทวี อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ในตําแหน่ง.......................................................................... ได้

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี.......................

ผนวก ข
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่ง......................................
(เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้อ ก.)
ชื่อเจ้าของผลงาน.....................................................................................................................................
ผลงาน
เมื่อดํารงตําแหน่ง
ความรู้ความสามารถที่แสดงถึง
ประโยชน์ของผลงาน
(ช่วงเวลาที่ดําเนินการ)
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
การได้รับการยอมรับ
1. (ชื่อและสาระสําคัญ
ของผลงานโดยสรุปทั้งนี้ให้
แสดงถึงกิจกรรมที่ทํา
เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่ได้)
2.

3.

ฯลฯ
ลายมือชื่อผู้สมัคร................................................
(................................................)
ตําแหน่ง..................................................
วันที่........................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง..................................................
วันที่........................................................

ประวัติการรับราชการ
(เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้อ ข.)
1. เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554)
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

49,830
48,200
46,560
44,930
43,300
41,930
40,560
39,190
37,830
36,450
35,090
33,770
32,510
31,290
30,100
28,930
27,800
26,660
25,530
24,400
23,270
22,140
20,990
19,860

35,220
34,110
33,000
31,880
30,790
29,680
28,560
27,480
26,460
25,470
24,490
23,550
22,620
21,710
20,790
19,860
18,950
18,010
17,100
16,190

28,880
27,960
27,030
26,120
25,190
24,270
23,370
22,490
21,620
20,780
19,970
19,200
18,440
17,690
16,920
16,190
15,430
14,660
13,910
13,160

คะแนน
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
12.80
12.40

หมายเหตุ เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

/ 2. คุณวุฒิการศึกษา...

-22. คุณวุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ปริญญาเอก
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ม.ศ. 3 ม.ศ. 5 ( ม.3/ม.6 ) หรือเทียบเท่า

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
20.00
18.80
18.40
18.00
17.20
16.40
16.00
15.60

* วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

/ ๓. ระยะเวลา...

-33. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน รวมคะแนน 20 คะแนน
1) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 14 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
10 ปี ขึ้นไป
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
ต่ํากว่า 1 ปี

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

/2) ระยะเวลา...

-42) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตําแหน่งในสายงานโดยไม่
ต้องพิจารณาระดับตําแหน่ง เช่น นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานคลัง ) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
15 ปี ขึ้นไป
14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี
12 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี
6 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
ต่ํากว่า 1 ปี

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

/4. อายุราชการ...

-54. อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
35 ปี ขึ้นไป
33 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
31 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 33 ปี
29 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 31 ปี
27 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 29 ปี
25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 27 ปี
23 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี
21 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 23 ปี
19 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 21 ปี
17 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี
15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี
13 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
11 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี
9 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่ํากว่า 3 ปี ลงมา

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
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

หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทําการคัดเลือก

/5.ความผิดย้อนหลัง...

-65. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ระดับ 9
ระดับ 8
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
ภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง
ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง
ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง
ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน)
ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง

ระดับ 7

ระดับ 6

คะแนนที่ได้
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8

/6. การพิจารณา...

-76. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2 ขั้น/ครั้ง/ปี
5
4
4
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
-

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี
1
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
1
3
2
1
-

1 ขั้น/ครั้ง/ปี
1
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
4
3
4
5

รวม
(จํานวนขั้น/ปี)
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

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

คะแนนที่ได้
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2

9.0

8.8

8.6
8.4
8.2
8.0

ผนวก ค
เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล)
---------------------------------------หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
เกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ขั้นตอนในการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1. เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กจะพิ จ ารณาว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะคนมี ค วามรู้ ค วามสามารถทั ก ษะ
ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการเข้ารับ
ราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้า
ดํารงตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้
เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ
จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก (จํานวน 20 คะแนน)
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
จัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะนําเสนอข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางการพัฒนาในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก
2) ความรอบรู้งานในหน้าที่ (จํานวน 20 คะแนน)
ความรอบรู้ง านในหน้ า ที่ พิจ ารณาจากความรู้งานในหน้า ที่ของตํา แหน่ งที่จ ะแต่ งตั้ ง
รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลในสายงานปฏิบัติ รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
3) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต (จํานวน 10 คะแนน)
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จแล้วและเกิด
ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัด
โครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถนําไป
ปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได้ดียิ่ง โดยให้จัดทําเป็นเอกสารคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
4) ความรอบรู้ในการบริหาร (จํานวน 10 คะแนน)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการบริหาร เช่น หลักทางบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
/5) การบริหารอย่างมืออาชีพ...

-25) การบริหารอย่างมืออาชีพ (จํานวน 10 คะแนน)
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้นํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
6) การบริหารงานบุคคล (จํานวน 10 คะแนน)
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
7) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (จํานวน 10 คะแนน)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ การ
ทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
8) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ (จํานวน 10 คะแนน)
(1) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ ที่จําเป็นสําหรับนักบริหาร พิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(2) ความอุตสาหะ พิจารณาจาก ความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่หน้าที่การงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(3) มนุษย์สัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง
อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(5) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ความพยายามในการบริหารงาน ความ
รับผิดชอบ
(6) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
ข. ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดแนบท้าย) ได้แก่
1) เงินเดือน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2) วุฒิการศึกษา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4) อายุราชการ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
5) ความผิดย้อนหลัง (วินัย) 5 ปี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
6) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
/ 2. วิธีการคัดเลือก...

-32. วิธีการคัดเลือก
1) กําหนดการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยผู้เ ข้า รับ การคัด เลือกจะต้องทํา เอกสารในเรื่องวิสัย ทัศน์ในการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จนําเสนอต่อคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กในวั น รั บ สมั ค ร และผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กนํ า เสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละผลงานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ต่ อ
คณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2) คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตามที่กําหนดแล้วรวมคะแนน
สัมภาษณ์และคะแนนคุณสมบัติ แล้วจัดลําดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ําสุดและให้พิจารณาผู้ที่อยู่
ในลําดับถัดไป และหากคะแนนแต่ละบุคคล ปรากฏคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลําดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือน
มากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
3) เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกต่อ ก.ท.จ.
โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ใน
ประกาศด้วย และประกาศผลการคัดเลือกตลอดจนแจ้งให้เทศบาลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่
คัดเลือกตามลําดับต่อไป โดยเทศบาลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนั้นไม่ได้
**********************************

หลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
การสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
สมัครคัดเลือกในตําแหน่ง....................................................................ระดับ.........................
------------------------------------ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบและ
รูปแบบในเขียนดังนี้
1. องค์ประกอบในการเขียนข้อเสนอ
(1) การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงถึงแนวคิด ความ
คาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ และแนวทางปฏิบัติของตนที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเทศบาลในด้านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการเพื่อให้เทศบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะและการรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยอาจยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่าน
มาตลอดจนอาจอ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หลักทางวิชาการต่างๆ โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรม และสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยสามารถนําไปตรวจติดตามประเมินผลได้
(2) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
2. รูปแบบการเขียนข้อเสนอ
การเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ดังนี้
(1) ให้มีการแบ่งโครงสร้างการเขียนให้ชัดเจนตามองค์ประกอบที่กําหนดตาม ข้อ 1(1)
(2) มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
(3) ใช้หลักการบริหารทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจยกตัวอย่างมา
ประกอบพอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
(4) มีความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์และทํารูปเล่มให้เรียบร้อยจํานวน 9 ชุด ตามแบบ
ที่กําหนด
3. รูปแบบการนําเสนอ
(1) ปกหน้า
(2) สารบัญ
(3) ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
(4) บทสรุป
(5) เอกสารอ้างอิง
***********************************

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในเทศบาล
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. แนวคิดความคาดหวังเป้าหมายความตั้งใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เอกสารอ้างอิง
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
**********************************

(ตัวอย่าง)
ปกหน้า

ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในเทศบาล
ประกอบการสมัครคัดเลือก
ในตําแหน่ง.......................................................................

เสนอโดย
นาย/นาง/นางสาว......................................................
ตําแหน่ง....................................................................

