ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต"งตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหน"งบริหารของเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป) (พ.ศ. 2555 - 2557) จํานวน 3 ตําแหน"ง คือ
1. ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6
2. ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง) ระดับ 6
3. ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6
ดั ง นั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในขอ 6
แห" ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาล ลงวั น ที่ 18
ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต"งตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหน"งบริหารของเทศบาล
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก
(1) ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6 ฝ2ายอํานวยการ
สํานักปลัดเทศบาล เลขที่ตําแหน"ง 01-0102-003
คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครจะตองเป?นผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งและ
มีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ไดดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท"า และไดปฏิบัติราชการ
เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานทะเบี ย นและบั ต ร งาน
ประชาสัมพันธ งานนิติ การ งานรักษาความสงบเรี ยบรอยและความมั่ นคง งานวิเคราะหนโยบาย และแผนงาน
ส"งเสริมและพัฒนาการท"องเที่ยว งานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร" งานระบบขอมูล งาน
สัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม"นอยกว"า 1 ป)
(2) ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง) ระดับ 6 ฝ2ายพัฒนา
รายได เลขที่ตําแหน"ง 04-0103-002
คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร
บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการ
จัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไม"นอยกว"า 15 หน"วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด ใหเป?นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน"งนี้ได และ
/ 2. ดํารง…

-22. ดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท"า และไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
งานดานการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของกับงานบริหารงานการคลังมาแลวไม"นอยกว"า 1 ป)
(3) ตําแหน"ง หัวหนาฝ2ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6 ฝ2าย
แผนงานและงบประมาณ เลขที่ตําแหน"ง 07-0102-004
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ไดดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท"า และไดปฏิบัติราชการ
เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานทะเบี ย นและบั ต ร งาน
ประชาสัมพันธ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานวิเคราะหนโยบาย และแผน งาน
ส"งเสริมและพัฒนาการท"องเที่ยว งานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร" งานระบบขอมูล งาน
สัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม"นอยกว"า 1 ป)
๒. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
ใหผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารต"างๆ ที่ตองใชในการสมัคร
ดวยตนเองไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต"
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได
ที่ โทร. 0 5567 1122
๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต!องยื่นในการสมัคร
(3) ใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมรูปถ"ายจํานวน 3 รูป (ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ"ายไว
ไม"เกิน 1 ป)
(4) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครสอบคัดเลือก รับรองสําเนาทุกหนา
(5) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"ง
(6) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล)
(7) หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือก
(เอกสารและหลักฐานทุกฉบับใหใชกระดาษขนาด A4 เท"านั้น และรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน 10 ชุดพรอมฉบับจริง เพื่อใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ)
สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว"าเป?นผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏ
ว"าผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล"าวไม"ครบถวน จะถือว"าเป?นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกและไม"มีสิทธิไดรับการแต"งตั้งใหดํารงตําแหน"งดังกล"าว
๔. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 400 บาท

/ 4. หลักสูตร…

-3๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู!ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบภาคความรู
ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงานระบบงาน และการบริหารของส"วน
ราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จําเป?นสําหรับตําแหน"ง ตามแนวทางที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหน"ง โดยวิธีการ
สอบขอเขียน
ข. ภาคความรู!ความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน"งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบขอเขียน หรือให
ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน"งในดานต"างๆ ตามที่กําหนด ในแบบประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหน"งที่ ก.ท. กําหนด ทั้งนี้ การสัมภาษณจะนําผลการประเมินของผูบังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ
ดวย
๖. เกณฑ=การตัดสิน
5.1 ตองไดคะแนนในภาคความรูความสามารถทั่วไปไม"นอยกว"ารอยละ 60
5.2 ตองไดคะแนนในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"งไม"นอยกว"ารอยละ 60
5.3 ตองไดคะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหน"งไม"นอยกว"ารอยละ 60
๗. กําหนดประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก
7.1 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน"ง จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
1.2 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (การสัมภาษณ) จะแจงใหทราบในวันที่
ประกาศรายชื่อผูผ"านการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"ง
๙. การแตงกาย
ใหผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกแต"งกายชุดเครื่องแบบกากี
๑๐. การขึ้นบัญชีผู!ผานการสอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได เมื่อมีการแต"งตั้งผูผ"านการสอบคัดเลือกตําแหน"งว"างใน
ตําแหน"งที่สอบคัดเลือกแลว จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 60 วันนับตั้งแต"มีการแต"งตั้งผูผ"านการสอบคัดเลือก
กรณีที่มีการสอบคัดเลือกในตําแหน"งเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหม" บัญชีนี้เป?นอันยกเลิก หรือ
ผูสอบคัดเลือกไดขอสละสิทธิ์ในการแต"งตั้ง หรือผูสมัครสอบคัดเลือกไดออกจากราชการก"อนที่จะไดรับการแต"งตั้งไม"
ว"าดวยเหตุใด
การประกาศขึ้นบัญชีผูผ"านการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผูผ"านการสอบคัดเลือกโดย
จัดลําดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด หากปรากฎว"าผูเขารับการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท"ากัน
จะจัดลําดับผูที่คะแนนเท"ากัน ดังนี้
(ก) ถาคะแนนรวมเท"ากัน จะพิจารณาจากผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง
มากกว"าเป?นผูอยู"ในลําดับที่สูงกว"า
/ (ข) ถา…

-4(ข) ถาคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน"งเท"ากัน จะพิจารณาจากผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"งมากกว"าเป?นผูอยู"ในลําดับที่สูงกว"า
(ค) ถาคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"งเท"ากัน จะพิจารณาจากผู
ไดรับเลขประจําตัวสอบก"อนเป?นผูอยู"ในลําดับที่สูงกว"า
1๑. การแตงตั้ง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะพิจารณาแต"งตั้งผูสอบคัดเลือกไดเรียงตามลําดับที่ไดขึ้นบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไว เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยเรียบรอยแลว
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รุงอรุณ คําโมง
(นางรุ"งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

เลขประจําตัวสอบ………..……

ใบสมัครเข!ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ให!ดํารงตําแหนง
บริหารของเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………
อายุ…………….ป) วุฒิการศึกษา………………………………….………………
2. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต"งตั้งใหดํารงตําแหน"ง……………………………………
3. ดํารงตําแหน"งหรือเคยดํารงตําแหน"งที่ใชเป?นคุณสมบัติในการสอบ คือ……………………………..…..…………………
ตั้งแต"วันที่……………..เดือน……………………..……พ.ศ……………..……...ถึงวันที่……………..….
เดือน……………………..…………พ.ศ…….………รวมระยะเวลา..….……ป)..………เดือน……….วัน
4. ตําแหน"งปTจจุบัน……………………………ระดับ……………….อัตราเงินเดือนขั้น………..……….บาท
เทศบาล……………………………………………อําเภอ………………..……………………….
จังหวัด……………………………………..
5. เริ่มรับราชการครั้งแรก ตําแหน"ง…………………….…………………………………………….……………..…
ระดับ……………..เทศบาล……………………………อําเภอ………………………………………….
จังหวัด…………..……………………เมื่อวันที่…………………เดือน………………………………….
พ.ศ……….…………
6. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ
ไดแก"………………………………………………..…………………………….……………………………
7. การถูกลงโทษทางวินัย
(
) ไม"เคย
(
) เคย ระบุ………………………………………………………………………………………………………..……
(
) อยู"ในระหว"างถูกสอบสวน เรื่อง………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองว"า ขาพเจาเป?นผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
และขอความที่ขาพเจาแจงไวในใบสมัครถูกตองและเป?นความจริงทุกประการ
หากไดตรวจสอบภายหลังพบว"า
ขาพเจามีคุณสมบัติไม"ครบถวน ขาพเจายินดีใหถอนชื่อขาพเจาออกจากรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ หรือมิใหแต"งตั้งให
ดํารงตําแหน"งที่สอบคัดเลือกได
(ลงชื่อ)…………………………………..………ผูสมัครสอบคัดเลือกฯ
(………………………………………)
วันที่………………เดือน…..……………………..พ.ศ………………..

-2คํารับรองความเห็นผู!บังคับบัญชา
( ) ขอรับรองว"าผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ
( ) เห็นว"าผูสมัครมีคุณสมบัติไม"ครบถวนหรือไม"เหมาะสมกับตําแหน"ง
เพราะ……………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)……………………………………………………………
(……………………….……………………………….)
ตําแหน"ง ปลัดเทศบาล…………………….……………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สําหรับเจ!าหน!าที่รับสมัคร
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครแลว ผูสมัคร
( ) มีเอกสารและหลักฐานครบถวน
( ) ไม"ครบ เพราะ…………………………………………………………………………..……………………….……….
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(…………………………………………….)
ตําแหน"ง……………………….………..……………

-3ตอนที่ 1
พ.ศ.

ตอนที่ 2
วัน เดือน ป)

ประวัติการศึกษา ดูงาน หรือฝKกอบรม
สถานที่ศึกษา ดูงาน หรือฝUกอบรม

ระยะเวลา

ไดรับวุฒิ

ความรูพิเศษ

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สําคัญ)
ตําแหน"ง

ระดับ / ขั้น

ระยะเวลาที่ดํารง
อัตราเงินเดือนขั้น หมายเหตุ
ตําแหน"ง ป) เดือน

ขอรับรองว"า รายการขางตนนี้เป?นความจริงทุกประการ และไดแนบภาพถ"ายประวัติของขาราชการ
มาพรอมใบสมัครแลว
(ลงชื่อ)………………………………………….………..เจาของประวัติ
วันที่……………..เดือน……………….………………..พ.ศ……………...

ตรวจสอบแล!วถูกต!อง
(ลงชื่อ)……………………………………..…พนักงานประวัติ (ปลัดเทศบาล)
วันที่…………..….เดือน………………………………..พ.ศ………….……

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
องค=ประกอบที่ใช!พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หมวด 1 องค=ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู!ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชํานาญ
ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติ และงานอื่นที่เกี่ยวของกับตําแหน"ง
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห"งชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่
ไดรับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ
และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ ใหรวมถึงความสามารถในการ
แกปTญหา เชาวปTญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบตอหน!าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ"งมั่นที่
จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ และเป?นผลดีแก"ทาง
ราชการการไม"ละเลยต"องาน และพรอมที่จะรับผิดชอบต"อ
ผลงานที่เกิดขึ้น
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด 3 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปPนสําหรับตําแหนง(40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสร!างสรรค=
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม"ๆ มาใชใหเป?นประโยชนในการทํางาน
การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปTญหาต"างๆ และมี
ความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหม"ใหสําเร็จเป?น
ผลดี ฯลฯ
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต"อประชาชน ระบบราชการ และงาน
ในหนาที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต"อหน"วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณที่
สอดคลองกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
40

20

40

คะแนนที่ได!รับ หมายเหตุ

-2องค=ประกอบที่ใช!พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
3.3 ความเปPนผู!นํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจ
การวางแผน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา และการพัฒนา
การควบคุมงาน ความใจกวางและยอมรับฟTงความคิดเห็นของผูอื่น
ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กวางขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอย"างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแน"นมั่นคงในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยาท"าทางและท"วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ=
พิจารณาจากความสามารถส"วนบุคคลที่จะเขาไดกับสถานการณ
สังคม และสิ่งแวดลอมใหม"ๆ ความยืดหยุ"นและความสามารถ
ทํางานร"วมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนร"วมงานและผูใตบังคับบัญชา
ความสามารถในการติดต"อและประสานงานกับผูอื่น ฯลฯ

รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได!รับ หมายเหตุ

100

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผูประเมิน
(……………………..……………………)
ตําแหน"ง……………………………………………..
ความเห็นของผู!บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………….……………….
(………………………………….…………)
ตําแหน"ง…………………………..……….………..

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
1. ผูประเมินไดแก"ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน ดังนี้
1.1 ผูประเมิน ไดแก" หัวหนาส"วนราชการที่เป?นผูบังคับบัญชา
1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ ไดแก" ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี
2. องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินแบ"งออกเป?น 3 หมวด แต"ละหมวดจะแยกเป?นองคประกอบย"อย
ซึ่งแต"ละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในช"องคะแนนเต็ม
3. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับการประเมินในแต"ละองคประกอบ และใหคะแนนสําหรับ
องคประกอบนั้นๆ ในช"องคะแนนที่ไดรับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเป?นจํานวนเต็ม
4. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในช"องรวมของแบบประเมิน
แลวลงนามผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น
5. ผูที่สอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน"ง
ไม"ต่ํากว"ารอยละ 60
******************************

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให!สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
----------------------------------เขียนที…่ ………………………………………
.…………………………………………………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ………….
ขาพเจา……………………………ตําแหน"งนายกเทศมนตรี…………………………………………………………….
จังหวัด………………………อนุญาตให………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งเป?นพนักงานเทศบาล ตําแหน"ง…………………………….สังกัด/กอง……………………..……………………………………………
เทศบาล……………………………………….จังหวัด………………….สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ ในตําแหน"ง……………………………..…………………………..สังกัด…………………………………………….………….
และยินยอมใหผูสมัครสอบ โอนไปรับการแต"งตั้งในตําแหน"งที่สอบคัดเลือกได
(ลงชื่อ)…………………………..……………………..
(……………………………………………..)
ตําแหน"ง นายกเทศมนตรี………………………

