
 

 

 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือเปล่ียนสายงานผู"ปฏิบัติเป$นสายงานผู"บริหาร  

องค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6  
(หัวหน"าสํานักปลัด) 

............................................................... 
 

  ด�วย  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  มีความประสงค	จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส�วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง          
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน�าสํานักปลัด) 
 

  อาศัยอํานาจตามความ ข�อ 91 และข�อ 159 แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค	การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี  
8 มกราคม 2546 (และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส�วนตําบลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ดังต�อไปนี้ 

 

1.  ตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
-  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6    จํานวน  1   อัตรา 
    (หัวหน�าสํานักปลัด) 

 

2.  รายละเอียดตําแหน�ง 
-  หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของผู�สมัคร  ความรู� 

      ความสามารถท่ีต�องการ  (ผนวก  ก) 
 

3.  คุณสมบัติของผู"มีสิทธิสอบคัดเลือก 
     ผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติในการสอบดังต�อไปนี้ 
     (1)  ดํารงตําแหน�งพนักงานส�วนตําบล ไม�ต่ํากว�าระดับ 6 และ 

(2)  เคยปฏิบัติงานด�านบริหารงานท่ัวไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม�น�อย 
      กว�า 1 ป> 
 (3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีก.อบต.กําหนด 

   

 4.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัคร  
     ให�ผู�มีสิทธิและมีความประสงค	ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต�าง ๆ 
ตามท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะกําหนด พร�อมค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 400 บาท 
ได�ท่ีสํานักปลัด องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต้ังแต�วันท่ี 14 - 29 สิงหาคม 
2557 ในวันและเวลาราชการ และผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องรับรองตนเองว�าเป$นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งตามประกาศนี้ หากภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม�ถูกต�องครบถ�วน องค	การบริหาร
ส�วนตําบลตาเซะถือว�าเป$นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกและไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งใด ๆ  
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5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
      5.1  ใบสมัคร (เอกสารแนบ 1)     จํานวน  1  ชุด 
   5.2  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส�วนตําบล   จํานวน  1  ชุด 
   5.3  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานท่ีแสดงว�าสําเร็จการศึกษา จํานวน  1  ชุด 
   5.4  รูปถ�ายเครื่องแบบข�าราชการหน�าตรง  ไม�สวมหมวก 
         และไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ�ายไว�ไม�เกิน  6  เดือน) จํานวน  2  รูป 
   5.5  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ    จํานวน  1  ชุด 
   5.6  หนังสือยินยอมจากนายก อบต.ต�นสังกัด (เอกสารแนบ 2 ) จํานวน  1  ชุด 
   5.7  แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบ  3)     จํานวน  1  ชุด 
   5.8  ใบรับรองแพทย	ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 1 เดือน  
         นับแต�วันท่ีตรวจร�างกาย     จํานวน  1  ชุด 
   5.9  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ�ามี)  เช�น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จํานวน  1  ชุด 
 

  6. การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   6.1 องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก และ
เลขประจํา ตัวสอบ โดยจะปKดประกาศให�ทราบ ณ ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะหรือ 
www.taze.go.th   ในวันศุกร� ท่ี 5 กันยายน 2557 เป$นต�นไป 
   6.2 กําหนดสอบคัดเลือก ณ ห�อประชุมยะลายาลอ สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
จังหวัดยะลา อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา เวลา 08.00 น. เป$นต�นไป 
 

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก. ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความรู�ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและการปรับปรุงนโยบาย 

แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส�วนราชการท่ีสังกัด ท่ีจะเป$นสําหรับตําแหน�งตามแนวทางท่ีระบุไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข�อเขียน (ปรนัย) 

ข. ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน�งท่ีสอบคัดเลือก   

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง โดยวิธีสอบข�อเขียน (ปรนัย) 
       ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ	 
 

  ๘.  เกณฑ�การตัดสิน 
กําหนดให�ผู�ท่ีผ�านการสอบคัดเลือกฯ ต�องได�รับคะแนนตามเกณฑ	 ดังนี้ 
8.1 ได�คะแนนภาความรู�ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะ

ตําแหน�ง  ในแต�ละภาคไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 
๘.๒ ผู�ผ�านเกณฑ	ตามข�อ 8.1 จึงจะเป$นผู� มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง

(สัมภาษณ	) 
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  9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได� โดยเรียงลําดับท่ีผู�สอบได�
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหน�ง (ภาค ค) มากกว�า เป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)
เท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) มากกว�า เป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
ถ�าได�คะแนนความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) เท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) มากกว�า เป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) เท�ากัน 
ให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
 

 10. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ จะไม�มีการข้ึนบัญชีไว� สําหรับสอบคัดเลือกพนักงานส�วน
ตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป$นสายงานผู�บริหาร องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ตําแหน�ง นักบริหารงาน
ท่ัวไป ระดับ 6 (หัวหน�าสํานักปลัด) 
 

 11.  การแต�งตั้ง 
  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ จะแต�งต้ังผู�สอบคัดเลือกได� เม่ือได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2557 

 

 
                (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 

  นายกองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 

 


