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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลธารน้าํ ทิพย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเปลีย่ นสายงาน
ในสายงานผูป ฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลธารน้าํ ทิพย)

...............................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย มีความประสงคที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 6 (หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ขอ 91 และขอ159 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จัง หวัด ยะลา เรื่องหลัก เกณฑแ ละเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสว นตําบล
ลงวัน ที่ 8 มกราคม 2546 และที่แ กไ ขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคั ด เลือ กพนัก งานสว นตํา บล
เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย)

จํานวน 1 อัตรา

2. รายละเอียดตําแหนง
- หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผูสมัคร ความรู
ความสามารถที่ตองการ (ผนวก ก)
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย)
(1) ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล ไมต่ํากวาระดับ 6 และ
(2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานดานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.อบต. กําหนด
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4. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ใหผูมีสิทธิและมีความประสงคที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพยกําหนด พรอมคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 400 บาท
ได ที่ สํ า นั ก งานปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลธารน้ํ า ทิ พ ย อํ า เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา ตั้ ง แต วั น ที่
10 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการและผูสมัครสอบคัดเลือกตองรับรอง
ตนเองวา เปน ผู มี คุ ณสมบั ติเฉพาะสํา หรับตําแหนงตามประกาศนี้ หากภายหลังปรากฏวาผูสมั ครรายใด
มีคุณสมบัตไิ มถูกตองครบถวน องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1)
5.2 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
จํานวน
5.3 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา จํานวน
จํานวน
5.4 รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน
5.6 หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ตนสังกัด (เอกสารแนบ 2 )
5.7 แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบ 3)
5.8 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
5.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

1 ชุด
1 ชุด
2 รูป
1 ชุด

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
6.1 องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
และเลขประจําตัวสอบ โดยจะปดประกาศใหทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย หรือ
www.tannamtip.go.th ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เปนตนไป
7. หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก (ผนวก ข)
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความคิดริเริ่มในการกําหนดและการปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการที่สังกัด ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวทางที่
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่สอบคัดเลือก โดยวิธีสอบขอเขียน
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ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สอบคัดเลือก
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี
สัมภาษณ
8. เกณฑการตัดสิน
กําหนดใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกฯ ตองไดรบั คะแนนตามเกณฑ ดังนี้
8.1 ไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง ในแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60
ผูผานเกณฑตามขอ 8.1 จึงจะเปนผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงลําดับที่
ผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสาย
งานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหนาสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย) ไวไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
11. การแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายมะอูโซะ สาลัง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย
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เลขประจําตัวสอบ.............
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