
 
ประกาศเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาล 
เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จังหวัดสุโขทัย 

-------------------------------- 
 

  ด�วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีความประสงค�จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต"งต้ังพนักงานเทศบาล   
ให�ดํารงตําแหน"งบริหารของเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง  3  ป) (พ.ศ. 2555 - 2557) จํานวน  3  ตําแหน"ง คือ 

1. ตําแหน"ง หัวหน�าฝ2ายอํานวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป)  ระดับ 6   
2. ตําแหน"ง หัวหน�าฝ2ายพัฒนารายได�  (นักบริหารงานคลัง)  ระดับ 6 

3. ตําแหน"ง หัวหน�าฝ2ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานท่ัวไป)  ระดับ 6   

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในข�อ 6 แห"งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล               
จั งหวัดสุ โขทัย เรื่ อง  หลัก เกณฑ�และเ ง่ือนไขการสอบคัดเลือกสํ าหรับพนักงานเทศบาล ลงวัน ท่ี  18               
ตุลาคม  2547    จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต"งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน"งบริหารของเทศบาล  
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย  ดังนี้ 
   

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
(1) ตําแหน"ง หัวหน�าฝ2ายอํานวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป)  ระดับ 6  ฝ2ายอํานวยการ 

สํานักปลัดเทศบาล  เลขท่ีตําแหน"ง 01-0102-003 
   คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

ผู�สมัครจะต�องเป?นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งและ 
มีคุณสมบัติครบถ�วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   1. ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ 
   2. ได�ดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ  6  หรือท่ี  ก.ท.เทียบเท"า  และได�ปฏิบัติราชการ 
เก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งาน
ประชาสัมพันธ�  งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง งานวิเคราะห�นโยบาย และแผนงาน
ส"งเสริมและพัฒนาการท"องเท่ียว งานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร" งานระบบข�อมูล งาน
สัญญา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม"น�อยกว"า 1 ป) 

(2) ตําแหน"ง  หัวหน�าฝ2ายพัฒนารายได�  (นักบริหารงานคลัง)  ระดับ 6  ฝ2ายพัฒนา 
รายได�  เลขท่ีตําแหน"ง 04-0103-002 
   คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

 1.  ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร� เศรษฐศาสตร�    
บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการ
จัดการท่ัวไปต�องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม"น�อยกว"า 15 หน"วยกิต) หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนด  ให�เป?นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน"งนี้ได�  และ 
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2. ดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ 6 หรือท่ี  ก.ท.เทียบเท"า  และได�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ 
งานด�านการคลัง หรือการเงินและบัญชี  หรือการจัดเก็บรายได� หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน  หรืองานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข�องกับงานบริหารงานการคลังมาแล�วไม"น�อยกว"า 1 ป) 
   (3)  ตําแหน"ง   หัวหน�าฝ2ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานท่ัวไป)  ระดับ 6  ฝ2าย
แผนงานและงบประมาณ  เลขท่ีตําแหน"ง 07-0102-004 
   1. ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ 
   2. ได�ดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าระดับ  6  หรือท่ี  ก.ท.เทียบเท"า  และได�ปฏิบัติราชการ 
เก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ  งานทะเบียนและบัตร  งาน
ประชาสัมพันธ�  งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง งานวิเคราะห�นโยบาย  และแผน  งาน
ส"งเสริมและพัฒนาการท"องเท่ียว งานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร" งานระบบข�อมูล งาน
สัญญา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม"น�อยกว"า 1 ป) 
  ๒.  การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัครสอบ 

ให�ผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครพร�อมเอกสารต"างๆ ท่ีต�องใช�ในการสมัคร 
ด�วยตนเองได�ท่ีงานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   อําเภอศรีสชันาลัย  จังหวัดสโุขทัย  ต้ังแต"
วันท่ี   30  ตุลาคม  2556  ถึงวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2556   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได�
ท่ี  โทร. 0 5567  1122 

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต!องย่ืนในการสมัคร 
(3)  ใบสมัครสอบคัดเลือก พร�อมรูปถ"ายจํานวน  3  รูป (ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ"ายไว� 

ไม"เกิน  1 ป) 
(4)  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู�สมัครสอบคัดเลือก รับรองสําเนาทุกหน�า 
(5)  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"ง 
(6)  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล) 
(7)  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต�นสังกัดอนุญาตให�สมัครเข�ารับการสอบ 

คัดเลือก 
(เอกสารและหลักฐานทุกฉบับให�ใช�กระดาษขนาด A4 เท"านั้น  และรับรองสําเนา 

ถูกต�อง  จํานวน  10  ชุดพร�อมฉบับจริง  เพ่ือให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ) 
   สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให�ผู�สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว"าเป?นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก    หากภายหลังปรากฏ 
ว"าผู�สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล"าวไม"ครบถ�วน  จะถือว"าเป?นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับ 
การสอบคัดเลือกและไม"มีสิทธิได�รับการแต"งต้ังให�ดํารงตําแหน"งดังกล"าว 
  ๔.  ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

ผู�สมัครสอบคัดเลือกจะต�องเสียค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 400 บาท 
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๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
ก. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ทดสอบภาคความรู�  

ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงานระบบงาน และการบริหารของส"วน
ราชการท่ีสังกัด และอ่ืนๆ  ท่ีจําเป?นสําหรับตําแหน"ง ตามแนวทางท่ีระบุไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน"ง  โดยวิธีการ
สอบข�อเขียน 

ข. ภาคความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน"งนั้นโดยเฉพาะ  โดยวธิีสอบข�อเขียน หรือให�
ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ประเมินบุคคลเพ่ือ 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน"งในด�านต"างๆ  ตามท่ีกําหนด  ในแบบประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหน"งท่ี ก.ท. กําหนด  ท้ังนี้  การสัมภาษณ�จะนําผลการประเมินของผู�บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ�
ด�วย 
 

๖. เกณฑ=การตัดสิน 
5.1  ต�องได�คะแนนในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปไม"น�อยกว"าร�อยละ 60 
5.2  ต�องได�คะแนนในภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"งไม"น�อยกว"าร�อยละ 60 
5.3  ต�องได�คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหน"งไม"น�อยกว"าร�อยละ 60 
 

๗.  กําหนดประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันท่ี  15   พฤศจิกายน  2556 

๘. กําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 
7.1  กําหนดสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู�ความสามารถท่ีใช� 

เฉพาะตําแหน"ง จะแจ�งให�ทราบในวันประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบคัดเลือก 
1.2   กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (การสัมภาษณ�) จะแจ�งให�ทราบในวันท่ี 

ประกาศรายชื่อผู�ผ"านการสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"ง 
  ๙.  การแต�งกาย 

ให�ผู�มีสิทธิเข�าสอบคัดเลือกแต"งกายชุดเครื่องแบบกากี 
  ๑๐. การข้ึนบัญชีผู!ผ�านการสอบคัดเลือก 

การข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�    เม่ือมีการแต"งต้ังผู�ผ"านการสอบคัดเลือกตําแหน"งว"างใน 
ตําแหน"งท่ีสอบคัดเลือกแล�ว  จะข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�  60  วันนับต้ังแต"มีการแต"งต้ังผู�ผ"านการสอบคัดเลือก    
กรณีท่ีมีการสอบคัดเลือกในตําแหน"งเดียวกันนี้อีกและได�ข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�ใหม"   บัญชีนี้เป?นอันยกเลิก  หรือ
ผู�สอบคัดเลือกได�ขอสละสิทธิ์ในการแต"งต้ัง  หรือผู�สมัครสอบคัดเลือกได�ออกจากราชการก"อนท่ีจะได�รับการแต"งต้ังไม"
ว"าด�วยเหตุใด 

การประกาศข้ึนบัญชีผู�ผ"านการสอบคัดเลือก  จะประกาศรายชื่อผู�ผ"านการสอบคัดเลือกโดย 
จัดลําดับผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดไปหาผู�ท่ีได�คะแนนตํ่าสุด  หากปรากฎว"าผู�เข�ารับการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท"ากัน 
จะจัดลําดับผู�ท่ีคะแนนเท"ากัน ดังนี้ 
   (ก)  ถ�าคะแนนรวมเท"ากัน  จะพิจารณาจากผู�ได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง 
มากกว"าเป?นผู�อยู"ในลําดับท่ีสูงกว"า 

 
/  (ข)  ถ�า…   
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(ข)  ถ�าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน"งเท"ากัน  จะพิจารณาจากผู�ได�คะแนน 

ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"งมากกว"าเป?นผู�อยู"ในลําดับท่ีสูงกว"า 
   (ค)  ถ�าคะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"งเท"ากัน  จะพิจารณาจากผู�
ได�รับเลขประจําตัวสอบก"อนเป?นผู�อยู"ในลําดับท่ีสูงกว"า 
  1๑.  การแต�งตั้ง 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จะพิจารณาแต"งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�เรียงตามลําดับท่ีได�ข้ึนบัญชี 
ผู�สอบคัดเลือกไว�  เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยเรียบร�อยแล�ว 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี    15   ตุลาคม   พ.ศ. 2556 

 
 

                                                                     รุ�งอรุณ คําโมง 
                        (นางรุ"งอรุณ   คําโมง) 
                   นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขประจําตัวสอบ………..…… 

ใบสมัครเข!ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเทศบาล ให!ดํารงตําแหน�ง 
              บริหารของเทศบาล  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย 
 

1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………… 
     อายุ…………….ป)  วุฒิการศึกษา………………………………….……………… 
2. สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต"งต้ังให�ดํารงตําแหน"ง…………………………………… 
3. ดํารงตําแหน"งหรือเคยดํารงตําแหน"งท่ีใช�เป?นคุณสมบัติในการสอบ คือ……………………………..…..…………………

ต้ังแต"วันท่ี……………..เดือน……………………..……พ.ศ……………..……...ถึงวันท่ี……………..….
เดือน……………………..…………พ.ศ…….………รวมระยะเวลา..….……ป)..………เดือน……….วัน 

4. ตําแหน"งปTจจุบัน……………………………ระดับ……………….อัตราเงินเดือนข้ัน………..……….บาท 
      เทศบาล……………………………………………อําเภอ………………..………………………. 
      จังหวัด…………………………………….. 
5.  เริ่มรับราชการครั้งแรก ตําแหน"ง…………………….…………………………………………….……………..…
ระดับ……………..เทศบาล……………………………อําเภอ…………………………………………. 
     จังหวัด…………..……………………เม่ือวันท่ี…………………เดือน…………………………………. 
      พ.ศ……….………… 
6. เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบ 
ได�แก"………………………………………………..…………………………….…………………………… 
7. การถูกลงโทษทางวินัย 
(       )  ไม"เคย 
(       )  เคย ระบุ………………………………………………………………………………………………………..…… 
(       )  อยู"ในระหว"างถูกสอบสวน  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………. 
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว"า  ข�าพเจ�าเป?นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตรงตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัคร 
และข�อความท่ีข�าพเจ�าแจ�งไว�ในใบสมัครถูกต�องและเป?นความจริงทุกประการ       หากได�ตรวจสอบภายหลังพบว"า  
ข�าพเจ�ามีคุณสมบัติไม"ครบถ�วน   ข�าพเจ�ายินดีให�ถอนชื่อข�าพเจ�าออกจากรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบ หรือมิให�แต"งต้ังให�
ดํารงตําแหน"งท่ีสอบคัดเลือกได� 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………..………ผู�สมัครสอบคัดเลือกฯ 
       (………………………………………) 
     วันท่ี………………เดือน…..……………………..พ.ศ……………….. 
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คํารับรองความเห็นผู!บังคบับัญชา 
 (     )  ขอรับรองว"าผู�สมัครมีคุณสมบัติครบถ�วนทุกประการ 

(     )  เห็นว"าผู�สมัครมีคุณสมบัติไม"ครบถ�วนหรือไม"เหมาะสมกับตําแหน"ง  
เพราะ………………………………………………………………………………. 

           
 

 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
      (……………………….……………………………….) 
     ตําแหน"ง  ปลัดเทศบาล…………………….…………….. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
สําหรับเจ!าหน!าที่รับสมัคร 
 ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครแล�ว ผู�สมัคร 
  (     )  มีเอกสารและหลักฐานครบถ�วน 
  (     )  ไม"ครบ เพราะ…………………………………………………………………………..……………………….………. 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………… 
      (…………………………………………….) 
     ตําแหน"ง……………………….………..…………… 
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ตอนที่ 1 ประวัติการศึกษา  ดูงาน  หรือฝKกอบรม 
 

พ.ศ. สถานท่ีศึกษา  ดูงาน หรือฝUกอบรม ระยะเวลา ได�รับวุฒิ ความรู�พิเศษ 
     
     
     
     
     
     
     

 
ตอนที่ 2 ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สําคัญ) 

วัน เดือน ป) ตําแหน"ง ระดับ / ข้ัน 
ระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหน"ง ป) เดือน 

อัตราเงินเดือนข้ัน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      

 
 ขอรับรองว"า  รายการข�างต�นนี้เป?นความจริงทุกประการ  และได�แนบภาพถ"ายประวัติของข�าราชการ 
มาพร�อมใบสมัครแล�ว 
 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………….………..เจ�าของประวัติ 
    วันท่ี……………..เดือน……………….………………..พ.ศ……………... 

 
ตรวจสอบแล!วถกูต!อง 

    (ลงชื่อ)……………………………………..…พนักงานประวัติ (ปลัดเทศบาล) 
    วันท่ี…………..….เดือน………………………………..พ.ศ………….…… 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน�ง 

 
องค=ประกอบท่ีใช!พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได!รับ หมายเหตุ 

    
หมวด 1   องค=ประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 40   
1.1 ความรู!ความสามารถในการปฏิบัติงาน    
      ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู� ประสบการณ� ความชํานาญ    
ความรอบรู�ในงานท่ีจะปฏิบัติ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน"ง    
รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห"งชาติ  ฯลฯ    
      ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให�สําเร็จตามท่ี    
ได�รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต�อง ความครบถ�วนสมบูรณ�    
และงานเสร็จทันเวลา  ท้ังนี้ ให�รวมถึงความสามารถในการ    
แก�ปTญหา  เชาว�ปTญญา และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ    
1.2 ความรับผิดชอบต�อหน!าท่ี    
      พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ"งม่ันท่ี    
จะทํางานท่ีได�รับมอบหมายให�สําเร็จ และเป?นผลดีแก"ทาง    
ราชการการไม"ละเลยต"องาน และพร�อมท่ีจะรับผิดชอบต"อ    
ผลงานท่ีเกิดข้ึน    
หมวด 2   ความประพฤติ (20 คะแนน) 20   
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ    
ทํางาน  รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบาย    
และแบบแผนของทางราชการ  ฯลฯ    
หมวด 3   คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปPนสําหรับตําแหน�ง(40 คะแนน) 40   
3.1 ความคิดริเริ่มและสร!างสรรค=    
     พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง    
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม"ๆ มาใช�ให�เป?นประโยชน�ในการทํางาน    
การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก�ปTญหาต"างๆ  และมี    
ความคิดสร�างสรรค�ในการทํางานยาก หรืองานใหม"ให�สําเร็จเป?น    
ผลดี  ฯลฯ    
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ    
      พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต"อประชาชน  ระบบราชการ และงาน    
ในหน�าท่ี  แรงจูงใจ และความกระตือรือร�นในการทํางาน  ความ    
จงรักภักดีต"อหน"วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ�ท่ี    
สอดคล�องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ    
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องค=ประกอบท่ีใช!พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได!รับ หมายเหตุ 
3.3 ความเปPนผู!นํา    
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ�ไกล  การตัดสินใจ    
การวางแผน การมอบหมายงาน การให�คําแนะนํา และการพัฒนา    
การควบคุมงาน ความใจกว�างและยอมรับฟTงความคิดเห็นของผู�อ่ืน    
ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง กว�างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ    
3.4 บุคลิกภาพและท�วงทีวาจา    
      พิจารณาจากการวางตนได�อย"างเหมาะสมกับกาลเทศะ    
ความหนักแน"นม่ันคงในอารมณ� ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจน    
กิริยาท"าทางและท"วงทีวาจาท่ีเหมาะสม  ฯลฯ    
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ=    
    พิจารณาจากความสามารถส"วนบุคคลท่ีจะเข�าได�กับสถานการณ�    
สังคม และสิ่งแวดล�อมใหม"ๆ ความยืดหยุ"นและความสามารถ    
ทํางานร"วมกับผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร"วมงานและผู�ใต�บังคับบัญชา    
ความสามารถในการติดต"อและประสานงานกับผู�อ่ืน  ฯลฯ    
    

รวม 100   

    

 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผู�ประเมิน 
 (……………………..……………………) 
ตําแหน"ง…………………………………………….. 

 
ความเห็นของผู!บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
 …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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



 

คําช้ีแจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 

1. ผู�ประเมินได�แก"ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของผู�รับการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ผู�ประเมิน ได�แก"  หัวหน�าส"วนราชการท่ีเป?นผู�บังคับบัญชา 
1.2 ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับ ได�แก" ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

2. องค�ประกอบท่ีใช�ในการพิจารณาประเมินแบ"งออกเป?น  3  หมวด  แต"ละหมวดจะแยกเป?นองค�ประกอบย"อย
ซ่ึงแต"ละองค�ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว�ในช"องคะแนนเต็ม 

3. ให�ผู�ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู�รับการประเมินในแต"ละองค�ประกอบ และให�คะแนนสําหรับ 
     องค�ประกอบนั้นๆ  ในช"องคะแนนท่ีได�รับ  ท้ังนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต�องเป?นจํานวนเต็ม 
4. เม่ือให�คะแนนทุกองค�ประกอบแล�ว  ให�รวมคะแนนท่ีได�รับท้ังหมดในช"องรวมของแบบประเมิน 
     แล�วลงนามผู�ประเมิน  เสนอให�ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับให�ความเห็น 
5. ผู�ท่ีสอบคัดเลือกได�ต�องได�รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน"ง 
     ไม"ต่ํากว"าร�อยละ  60 

 
 

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



 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให!สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต�งตั้ง 

พนักงานเทศบาลให!ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาล 
 

----------------------------------- 
 
                                                                                            เขียนท่ี………………………………………… 
                                                                                            .………………………………………………….. 

 
      วันท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………. 
 
  ข�าพเจ�า……………………………ตําแหน"งนายกเทศมนตรี……………………………………………………………. 
จังหวัด………………………อนุญาตให�……………………………………………………………………………………………………………….. 
ซ่ึงเป?นพนักงานเทศบาล  ตําแหน"ง…………………………….สังกัด/กอง……………………..…………………………………………… 
เทศบาล……………………………………….จังหวัด………………….สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ ในตําแหน"ง……………………………..…………………………..สังกัด…………………………………………….………….
และยินยอมให�ผู�สมัครสอบ โอนไปรับการแต"งต้ังในตําแหน"งท่ีสอบคัดเลือกได� 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………..…………………….. 
       (……………………………………………..) 
      ตําแหน"ง  นายกเทศมนตรี……………………… 
 
 
 

 
 
 
 

 


