ประกาศเทศบาลตําบลท่าข้าม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล
*************************
ด้วยเทศบาลตําบลท่าข้าม จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดตรัง ลงวัน ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
๑.๑ หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖)
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่
สมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร ดังนี้
๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่
ก.ท. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
๒.๒ ดํ า รงตํ า แหน่ ง พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเทศบาลไม่ ต่ํ า กว่ า
ระดับ ๖ หรือดํารงตําแหน่งอื่นในระดับ ๖ ที่ ก.ท. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการ
จัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒.๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด
๓. การรับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร (ตามภาคผนวก ก) พร้อมเอกสารต่าง ๆ
ที่กําหนดด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม (งานการเจ้าหน้าที่) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ - สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล)
อย่างละ ๑ ฉบับ
/ ๔.๓ ใบรับรองแพทย์ ….

-๒๔.๓ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด
๔.๖ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( ตามผนวก ข )
ซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้
๔.๗ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
๔.๘ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
สําหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกหากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตําบลท่าข้าม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
คัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๔๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เทศบาลตําบลท่าข้าม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม หรือสามารถสอบถามได้ที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าข้าม โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๘-๙๓๐๒ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ
๗. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กกํา หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จําเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทํา
การ
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก มีดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความคิดริเริ่มในการกําหนด และปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทําการประเมิน บุคคลเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับตํา แหน่ง ในด้า นต่า ง ๆ
ตามที่กําหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด ทั้งนี้ในกรณีที่มี
เหตุผลหรือความจําเป็นซึ่งต้องทําการสัมภาษณ์ก็อาจสัมภาษณ์ได้ แต่ต้องนําผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
/ ๙. วันสอบ …

-๓๙. วันสอบคัดเลือก
กําหนดสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
กําหนดสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งในวันที่ วันที่ ๓๐
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

พฤศจิกายน

๑๐. ข้อห้ามสําหรับพระภิกษุสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างระหว่างการอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ เรื่อง
พระภิกษุสมัครสอบ
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จ ะผ่า นการสอบคัด เลือก จะต้อ งได้คะแนนที่ส อบในแต่ ล ะภาคที่ส อบไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ ๖๐
๑๒. ประกาศผลการคัดเลือก
จะทําการประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าข้าม
๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตําบลท่าข้าม จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลําดับที่ผู้สอบได้
คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความรู้ความ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวก่อนเป็น ผู้อยู่ใน
ลําดับสูงกว่า
๑๔. การแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดตรัง ตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางพรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม

