ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตาบล
จากสายงานผู้ปฏิบัตเิ ป็นสายงานผู้บริหาร
--------------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลท่ าทองจะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงาน
ส่วนตาบลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง ตาแหน่ง หัวหน้าส่วน
การศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ระดั บ 6 (นั กบริห ารการศึ ก ษา 6) เลขที่ ต าแหน่ง 08 - 0108 - 001
จานวน 1 อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 153 (2) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
สุโขทัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ.2545 และ(แก้ไ ขเพิ ่ม เติม ฉบับ ที ่ 11) ลงวัน ที ่ 9 ตุล าคม พ.ศ.2550 และข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 มกราคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตาบล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา 6)
เลขที่ตาแหน่ง 08 - 0108 - 001 จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)
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3. การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4
ด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ทอง อ าเภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ระหว่ า งวั นที่ 9-20 พฤศจิ ก ายน 2558 ระหว่ า งเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้ นวั นหยุ ด ราชการ)
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โ ทรศัพ ท์ห มายเลข 0 5564 7203 โดยผู้ส มัครเข้ารับ การสอบคัดเลือก
ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครนั้น
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งใดๆ
4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ)
จานวน 1 ชุด
4.2 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปตนเอง
จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 ชุด
4.4 สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล (ก.พ.7)
จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐาน
จานวน 1 ชุด
กาหนดตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
4.6 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จานวน 1 ชุด
(ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศ)
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ชุด
4.7 หนังสือรับรองจากองค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนเองสังกัดอนุญาต จานวน 1 ชุด
ให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศ)
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
4.9 หนังสือรับรองการปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่รบั สมัคร จานวน 1 ชุด
ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตาแหน่งละ
200 บาท (-สองร้อยบาท-) เมื่อสมัครสอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สอบปรนัย จานวน ๑๐0 ข้อ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ภาค ข สอบอัตนัย 5 ข้อ เลือกทา 4 ข้อ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
โดยมี ร ายละเอี ย ดหั ว ข้ อ และเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการสอบปรนั ย และอั ต นั ย แนบท้ า ย
(ภาคผนวก จ แนบท้ายประกาศ)
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7. เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง อาจไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและหากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่
24 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ทอง อ าเภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
หรือ สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5564 7203
9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดาเนินการประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส อบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
10. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และให้นาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย
11. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการอุปสมบทไม่มสี ทิ ธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ
สานักงาน ก.ท.ด่วนมากที่ มท 311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524
12. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผูส้ อบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทัง้ นี้ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
13. กรณีมีการทุจริต
กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทองทราบเพื่อพิจารณา
ว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิ ดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เข้าสอบอีกต่อไป
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14. ประกาศผลการผลการสอบคัดเลือก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลท่ า ทอง จะประกาศรายชื่ อผู้ ส อบคั ด เลือ กได้ ในวันจั นทร์
ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่า ทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโ ขทัย
โดยรวมคะแนนการสอบทุกภาคและขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
15 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลท่ าทอง จะเรียกรายงานตัว ผู้ส อบคัดเลือกได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันขึ้นบัญชีและผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้
15.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นออกจากราชการไปด้วยไม่ว่าเหตุใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
15.4 มีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
15.5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุโขทัยมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
16. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือ กได้ จะได้รับ การบรรจุและแต่ง ตั้ง เฉพาะองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท่าทอง
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จากบัญชีผลการสอบคัดเลือกฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุโขทัยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายประหยัด เกตุบารุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง

