
  
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองพลับ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา 
 ของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
............................................ 

 

  ด้วยเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะดําเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ้ 45(3) (5)  ข้อ 76 และข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์   เรือ่ง   หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 26 พ.ศ. 2550)  จงึประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 

  1. ตําแหน่งที่รบัสมัครสอบคดัเลือก 
      1.1 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7 
   (นักบริหารการศึกษา 7) เลขที่ตําแหน่ง 08-0108-001 
 

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก 
                         ผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก  จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจ่ะสอบคัดเลือกในวันรับสมคัร  
      2.1 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบรหิารการศึกษา 7) 
   1. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
 ผู้อํานวยการชํานาญการมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 2 ปี  และ 
    2. มีคณุวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 ที่ ก.ท. กําหนด 
 

  3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมคัรสอบคัดเลือก 
      ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ย่ืนใบสมคัรและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกกําหนดด้วยตนเอง  ณ  สํานักปลัดเทศบาล  งานการเจ้าหน้าที่  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต้ังแต่วันพุธที่  24  ตุลาคม  2555  ถึงวันพุธที่  7  พฤศจิกายน  2555  ใน
วันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่รับสมคัร   น้ัน 
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  4. ค่าธรรมเนียนในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบคดัเลือก  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ 400 บาท 
 

  5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมคัรสอบของเทศบาล 
พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมคัรสอบได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ    ดังน้ี.- 
       5.1 ใบสมคัรตามแบบของเทศบาล 
       5.2 รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว                  
                                (ถา่ยไว้ไม่เกิน 1 ปี)  จํานวน  3  รูป 
       5.3 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
               จํานวน  1  ฉบับ 
       5.4 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  ชุด 
       5.5 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  1  ฉบับ 
       5.6 หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
       5.7 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถ้าม)ี 
 

  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  ตารางสอบและสถานทีส่อบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตารางสอบ สถานที่สอบ
คัดเลือก   และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   ในวันที่   15  พฤศจิกายน  2555  ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ   
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
หมายเลขโทรศัพท์  0-3257-1273    
 

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  กําหนดคะแนนรวม  300  คะแนน  แยกเป็น 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ     และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุง 

นโยบาย  แผนงาน  ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด   และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น  สาํหรับตําแหน่ง
ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  แบบอัตนัย  จํานวน 5 ข้อ   

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง    (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ทดสอบความรู้  ความเข้าใจ   หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งน้ันโดยเฉพาะ 
วิธีสอบข้อเขียน  แบบอัตนัย  จํานวน 5 ขอ้ 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ   ตามที่กําหนด 

ในแบบประเมนิเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่  ก.ท. กําหนด 
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  8. กําหนดวันสอบคัดเลือก 
   กําหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ตําแหน่ง   ในวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  2555   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลหนองพลับ   อําเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  ถึง  16.00  น.  
      8.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  วันศุกร์ที ่ 30  พฤศจกิายน  2555   
                          เวลา  09.00 – 12.00 น. 
       8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  วันศุกร์ที่   30  พฤศจิกายน  2555    
       เวลา  13.00 – 16.00 น. 
       8.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 

  9.  การแต่งกาย 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ 

และให้นําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตัวในวันสอบด้วย 
 

  10. ข้อห้ามสาํหรับพระภิกษุสามเณร 
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างการอุปสมบท  ไม่มสีิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ 

สํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก  ที่ มท 0311/6 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521 
 

  11. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ 

ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ    60   การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคและคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกจะกําหนดให้ผู้สมคัรสอบ  สอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สมัภาษณ์) แล้วจึงจะประมวลรวมคะแนนซึ่งจะต้องได้
คะแนนทั้งสามภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 
 

  12. กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

ในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้เทศบาลทราบ  เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ันทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากเทศบาลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ดําเนินการสอบ
เฉพาะภาคน้ันใหม่   สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
 

  13. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้   โดยเรียงลําดับที่จาก 

ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
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  14. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        14.1 ในกรณีที่มีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว  บัญชี 
ที่ขึ้นสํารองไว้สามารถใช้ต่อไป ภายใน 60 วัน  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วบัญชีสํารองเป็น
อันยกเลิก  และผู้สอบคัดเลือกได้ จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี 
    14.1.1 ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
    14.1.2 ผู้น้ันขอสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
    14.1.3 ผู้น้ันออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง      
    14.1.4 หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
                                          สําหรับตําแหน่งที่สอบคัดเลือกน้ัน 
    14.1.5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มมีติในเรื่อง 
                                          ดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
        14.2  เทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีน้ีได้ 

  15. การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ 

เทศบาลตําบลหนองพลับจะรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ก.ท.จ.) พิจารณาแต่งต้ังผูส้อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ว่างจากบัญชีผลการสอบคัดเลอืกตามลําดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 

 

                ประกาศ   ณ   วันที่      11     เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.  2555 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  ทวีกาญจน์ 
                                                                           (นายเกรียงไกร  ทวีกาญจน์) 
                           นายกเทศมนตรีตําบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


