
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลชมภู 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล 

ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 6) 

ของเทศบาลตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ด้วยเทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดําเนินการสอบ

คัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล

ตําบลชมภูจํานวน ๑  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) สังกัดกองการศึกษา  

เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  9 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

เชียงใหม่   เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557  ลง

วันที่ 30ธันวาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงาน

ผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตําบลชมภู  ดังนี้ 

  ๑.ตําแหน่งทีร่ับสมัคร 

   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)  จํานวน    ๑   อัตรา 

๒.คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

   2.๑.  พนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า 

โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดํารง

ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ ก.ท.

เทียบเท่า 

    2.2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งที่  ก.ท. กําหนด 

  ๓.การรับสมัครสอบ 

   การสมัครสอบ ให้ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัคร (ผนวก ก) พร้อมเอกสาร

หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รบัสมัคร ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที ่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลชมภู 

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 28ตุลาคม2558 ถึง  10 พฤศจิกายน 2558  ในวันและเวลา

ราชการ 

 /๔.  เอกสารและ 
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๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 

   4.1ใบสมัคร (ผนวก ข) 

             4.2 รปูถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด1 

นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 3 รูป 

               4.3 สําเนาบตัรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร)จํานวน 1 

ชุด 

               4.4 สําเนาทะเบียนประวัติพนักงาน  (รับรองสําเนาถกูต้องโดยพนกังานประวัติ) 

จํานวน  1  ชุด 

               4.5 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ทีต่รงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จาํนวน 1 ชุด 

               4.6 ใบรบัรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   

นับถึงวันปดิรบัสมัคร 

               4.7 หนงัสือยินยอมจากนายกเทศมนตรต้ีนสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก

(ผนวก ค)                    

    4.8 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ผนวก ง.) 

4.9 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนชื่อ - สกุล   

   สําหรับการรับสมัครสอบในครั้งน้ี  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า

ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 

  ๕.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  คนละ ๔๐๐ บาท 

  ๖.หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  กาํหนดคะแนนรวม 3๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
   ๖.๑) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
   ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริม่ในการกําหนดและปรับปรงุนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ทีจ่ําเป็นสําหรับตําแหน่งตามแนวท่ีระบไุว้
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง่ ทัง้นี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรอือัตนัย) 

 ๖.๒) ภาคความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค  ข.) คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนยั หรืออัตนัย) หรือสอบปฏิบัติโดย
ให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
 

/6.3.ภาคความสามารถ... 
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 ๖.3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค  ค.) คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์หรือประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ด้านความประพฤติและ
ด้านคุณลักษณะอื่นๆ ทีจ่ําเป็นสําหรบัตาํแหน่งหรือด้านอื่นเพ่ิมเติม 

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสอบคดัเลือก 

  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือก  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2558  โดย ปิดประกาศ ณสํานักงานเทศบาลตําบลชมภู  หรือ  สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-
420779  ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ 

 กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิ
ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือ ทักท้วงโดยทําหนังสือถึง
ประธานกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  โดยย่ืนหนังสือและ
เอกสารดังกล่าวได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู ในเวลาราชการ  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกไม่ประสงค์จะเพ่ิมเติมรายช่ือ  หรือแก้ไขคุณสมบัติแต่ประการใด 

 ๘. กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
  ๘.๑. คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 

30พฤศจิกายน2558สําหรับวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่           16 

พฤศจิกายน2558ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-

420779 ต่อ 11ในวันและเวลาราชการ 

  9. การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก 

 ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์และให้นําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวันสอบด้วย 

  ๑๐.ข้อห้ามสาํหรับพระภิกษุ  สามเณร 
            พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างการอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ ว.๕๖๒๖ลงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ 

  ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 

 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ

ตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกจะกําหนดให้ผู้สอบสมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
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 ๑๒. กรณีการทุจริต 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ทราบ เพ่ือ

พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกน้ีทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ

ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร   ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  

ก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง

ทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 ๑๓. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 

 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯจะรายงานผลการสอบให้นายกเทศมนตรี

ตําบลชมภู เพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูง

ลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่

ในลําดับสูงกว่า 

 ทั้งนี้ ให้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เท่า ของอัตราว่าง

ตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน 

และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก  

 ๑4. การแตง่ตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

  เทศบาลตําบลชมภู  จะดําเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้   เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕8 

ธวัช    ชัยแก้ว 
(นายธวัช    ชัยแก้ว) 

นายกเทศมนตรีตําบลชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


