ประกาศเทศบาลตําบลเมืองเกา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร
ของเทศบาลตําบลเมืองเกา
-----------------------------------ดวย เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ
เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร จํานวน 1 ตําแหนง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
สําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)
กองการศึกษา
จํานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงใด จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
เขารับการสอบคัดเลือกในแตละตําแหนง ตามเอกสารหมายเลข 1 ทายประกาศ
3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ
3.1 การสมัครสอบคัดเลือก ผูที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะตองยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
ตามเอกสารหมายเลข 2 ทายประกาศ พรอมดวยเอกสาร/หลักฐานตางๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกฯ กําหนดไว ดวยตนเอง ที่งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลเมืองเกา ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ
โทรศั พ ท / โทรสาร 0-3633-3720 และสามารถดาวน โ หลดข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได
ทาง www.muangkaocity.go.th
3.2 ผูสมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียว หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไวหลายตําแหนง จะพิจารณาใหมีสิทธิเขารับการสอบ
คัดเลือกไดในตําแหนงที่ไดสมัครไวกอนแลวเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบ
คัดเลือกพรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับ รองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับ ไวในเอกสารทุกฉบับ
ในวันสมัคร ดังตอไปนี้
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-24.1 ใบสมัคร พรอมรูปถายชุดขาราชการหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถายดวย
ตนเอง ตามเอกสารหมายเลข 2 ทายประกาศ
4.2 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสําเนาทุกหนา
จํานวน 1 ชุด
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ พรอม
รับรองสําเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.5 สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกฯ
ตามเอกสารหมายเลข 3 ทายประกาศ
4.7 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ตามเอกสารหมายเลข 4
ทายประกาศ
4.8 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พรอม
รับรองสําเนาทุกฉบับ
* * * เอกสารตามขอ 4.1 - 4.8 ใหจัดสงจํานวน 8 ชุด สงภายในวันสมัคร * * *
สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.สระบุรี คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ
5. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 400 บาท
โดยชําระในวันสมัคร เมื่อสมัครเขารับการสอบคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนให เวนแต
ในกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
เทศบาลตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองเกา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ดังนี้

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด
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-3ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน
ทดสอบความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงที่สอบคัดเลือก รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย
ความรูความเขาใจในนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย หลักการบริหาร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความรูทั่วไปในเรื่อง
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงที่สอบคัดเลือก
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบ
ขอเขียน
ทดสอบความรูค วามเขาใจในเรื่องเกี่ย วกับ งานในหนาที่ข องตําแหนงที่ส อบคัดเลือ ก
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งใชในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่สอบคัดเลือก
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ ประกอบดวย
ประเมินความรู ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ทัศนคติ เชาวปญญา วิสัยทัศน การแกปญหา บุคลิกภาพ
และอื่น ๆ
8. การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
เทศบาลตําบลเมืองเกา จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
สํ า หรับ เวลา และสถานที ่ใ นการสอบคัด เลือ กฯจะประกาศใหท ราบ ในวัน ที ่ 18 สิง หาคม 2558
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเกา
9. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
การตั ดสิ น ผู ใดเป น ผูส อบคัดเลือกได ใหถือเกณฑตอ งเปน ผูส อบไดค ะแนนการสอบ
ภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 และขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดจากผูสอบไดคะแนนสูงสุด โดยรวมคะแนนการ
สอบทุกภาคเรียงตามลําดับลงมา ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูสอบ
ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1๘ มิถุนายน พ.ศ. 2558
ศุภรัตน อัตถพันธ
(นายศุภรัตน อัตถพันธ)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา
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บัญชีรายชื่อตําแหนงที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลเมืองเกา ลงวันที่ 1๘ มิถุนายน 2558
ตําแหนง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 6)

คุณสมบัติ
1. พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือที่ ก.ท. เทียบเทา
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด
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ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผูป ฏิบัติเปนสายงาน
ผูบริหาร
ของเทศบาล ………………………..……. อําเภอ …………..………………. จังหวัด ……………………….
ตําแหนง ............................................................ (.................................................)
--------------------------------1. ชื่อ ……………………………………….………….. สกุล ……………………………………………..
2. เพศ

 ชาย

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

 หญิง

3. วัน เดือน ปเกิด ………………………..……… อายุปจจุบัน ………. ป วันเกษียณอายุราชการ
………..………………
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง ……………………..…….………………………..…….……………… ระดับ
…………………...……….
ประเภทตําแหนง
 บริหารระดับสูง
 บริหารระดับกลาง
 วิชาชีพเฉพาะ
 เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ทั่วไป
เงินเดือน …………………………..… บาท
เงินประจําตําแหนง …………………………..… บาท
งาน …………..……………………..……………… กอง/ฝาย ……………............................……………………………
สวน/สํานัก …………………….…………………
เทศบาล …………….……………….……….. อําเภอ ………….……....…..…… จังหวัด …………….………………….
โทรศัพท ……………….…………….………. โทรสาร ………..……………….… e-mail ………….…………….…..…
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ …………………. หมูที่ ............. ซอย/ตรอก …………………..………. ถนน ……………………….….…
แขวง/ตําบล …………………..…………..….. เขต/อําเภอ……………….…...……… จังหวัด ………….……………….
รหัสไปรษณีย ………………………..……….. โทรศัพท …………….……….……….. 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 (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไวไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เปนโรค
ความดัน
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เหลานี้หรือไม
โลหิตสูง
เปน
ไมเปน

อื่น ๆ

-28. วุฒกิ ารศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ระบุวุฒิที่ไดรับทุกวุฒิ)
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ
ที่สําคัญ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

การไดรับทุน

9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ ……………….……….……. ตําแหนง ………………………….…..………. ระดับ …………..
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม …..……..…. ป …………...... เดือน
การดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ
ที่
ชื่อตําแหนง
ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
รวมเวลาดํารงตําแหนง
1.
2.
3.
ฯลฯ
10. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

11. ดูงาน (ที่สําคัญๆ)
เรื่อง

หลักสูตรที่อบรม
หนวยงานที่จัด
สถานที่อบรม

การดูงาน
สถานที่

ชวงเวลา

ระหวางวันที่

ทุนการอบรม

ทุนการดูงาน

-312. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

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

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………....……………………………………………………
………………………………………………………………………………………....……………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ หากตรวจสอบพบวา
ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ลงลายมือชื่อผูสมัคร ………………………………………………..
( ………………………………………..……. )
วันที่ เดือน ป ………………………………..…………….……………

เอกสารหมายเลข 3

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานผูปฎิบัติเปนสายงานผูบริหาร
เขียนที่……………………………………………
วันที่……………เดือน……………………………….พ.ศ. ………….
ขาพเจา ……………………………………….……..…… ตําแหนง .......................................................
อําเภอ …………………….. จังหวัด …………………………. อนุญาตให ….……………………………..………………… ซึ่งเปน
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ………………………………..………… ระดับ ………. สํานัก/กอง………………………..………
เทศบาล ………..…….……………….. อําเภอ ……………..……….… จังหวัด ……………..…………. สมัครเขารับการสอบ
คัดเลือกตามประกาศเทศบาลตําบลเมืองเกา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ
ในตําแหนง ……………………………………………………………………………………………… ได

(ลงชื่อ)………………..………………..………….
(……………………………………………)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี ……………………

เอกสารหมายเลข 4

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผูปฏิบัติเปนสายงาน
ผูบริหาร
ชื่อผูรับการประเมิน …………………..……………………….. ตําแหนง ……………………..……………… ระดับ ………...
เทศบาล ……………………………… อําเภอ …………..……………… จังหวัด ………………………
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
หมวด 1 องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ
ความชํานาญ ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับตําแหนงรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความ
ครบถวนสมบูรณ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ ใหรวมถึง ความ
สามารถในการแกปญหา เชาวปญญา และความถนัดเฉพาะงาน
ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบตอหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่น
ที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ
ไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ ฯลฯ
หมวด 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปญหาตางๆ และ
มีความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปน
ผลดี ฯลฯ

คะแนนเต็ม
20

20

20

8

คะแนนที่
ไดรับ
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-2องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการ
และงานในหนาที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน
ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ
ที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ
3.3 ความเปนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา
และการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกวางขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ
สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอื่น
ฯลฯ
รวม

8

คะแนนที่
ไดรับ

หมายเหตุ

8

8

8

100

ความเห็นของผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง
(……………………………………………….)

-3ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ปลัดเทศบาล
(……………………………………………….)
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………….
(……………………………………………….)
ตําแหนง นายกเทศมนตรี ……………………

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนง
1. ผูประเมินไดแก ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน ดังนี้
1.1 ผูประเมิน ไดแก หัวหนากอง/หัวหนาฝาย ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ ไดแก ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี
2. องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน 3 หมวด แตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบ
ยอย ซึ่งแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม
3. ให ผู ป ระเมิ น พิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ ข องผูรั บ สมั ค รประเมิน ในแต ล ะองค ป ระกอบและให คะแนนสํ าหรั บ
องคประกอบนั้น ๆ ในชองคะแนนที่ไดรับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม
4. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในชองรวมของแบบประเมินแลวลงนาม
ผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น
5. ผูที่สอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวา
รอยละ 60

