ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลธารน้าํ ทิพย์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน
ในสายงานผูป้ ฏิบตั เิ ป็นสายงานผูบ้ ริหารในตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6

...............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ มีความประสงค์ที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 91 และข้อ159 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จั ง หวั ด ยะลา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ลงวันที่ 8 มกราคม 2546 และที่ แ ก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลื อกพนั กงานส่วนตําบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6

จํานวน 1 อัตรา

2. รายละเอียดตําแหน่ง
- หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้สมัคร ความรู้
ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(1.) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง 6) จากสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่
1/2546 และ
2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบ
ภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

/4. การสมัคร…

-24. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์กําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
จํานวน 400 บาท ได้ ที่ สํานัก งานปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลธารน้ํ าทิ พย์ อํ า เภอเบตง
จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 ในวันและเวลา
ราชการและผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามประกาศนี้ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การ
บริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1)
5.2 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
5.3 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา จํานวน
5.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก
จํานวน
และไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จํานวน
5.6 หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ต้นสังกัด (เอกสารแนบ 2 )
5.7 แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบ 3)
5.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
5.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

1 ชุด
1 ชุด
2 รูป
1 ชุด

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
6.1 องค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
และเลขประจําตัวสอบ โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ หรือ
www.tannamtip.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ผนวก ข)
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความคิดริเริ่มในการกําหนดและการปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งตามแนวทางที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งที่สอบคัดเลือก ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์
/8. เกณฑ์การตัดสิน...

-38. เกณฑ์การตัดสิน
กําหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ต้องได้รับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
8.1 ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 8.1 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลําดับที่
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
องค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสาย
งานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ไว้ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศ
11. การแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา(ก.อบต.จังหวัดยะลา)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

(นายมะอูโซะ สาลัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์

