
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเปล่ียนสายงาน 
ในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖  

(หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง) 
............................................................... 

  ดวย  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                       
มีความประสงคที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปน
สายงานผูบริหารในตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรง) 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ ขอ  ๙1  และขอ  ๑๕๙ (๒) แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา  เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๔๖  และที่แกไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตําบล  เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร  ดังตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
-  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖     จํานวน  ๑  อัตรา 
    ( หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ) 

๒.  รายละเอียดตําแหนง 
-  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผูสมัคร  ความรู    
   ความสามารถที่ตองการ  (ผนวก  ก) 

๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ  ๖   

  ( หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ) 
(๑) ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ไมต่ํากวาระดับ  ๖  และ 
(๒) เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานดานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
(๓) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด  

 
  / ๔. การสมัคร... 

 

 ๔. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  
     ใหผูมีสิทธิและมีความประสงคที่จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถย่ืนใบสมัครและเอกสารตาง ๆ 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรงกําหนด  พรอมคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  จํานวน  
๔๐๐ บาท  ไดที่  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  
ตั้งแตวันที่  7  กุมภาพันธ  ๒๕๕6    ถึงวันที่  26  กุมภาพันธ  ๒๕๕6  ในวันและเวลาราชการและผูสมัครสอบ
คัดเลือกตองรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศน้ี  หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครรายใด  มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  

๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
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      ๕.๑  ใบสมัคร (เอกสารแนบ ๑) 
   ๕.๒  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๓  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๔  รูปถายเคร่ืองแบบขาราชการหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 
           ขนาด  ๑  น้ิว  (ถายไวไมเกิน  ๖  เดือน)   จํานวน  ๒  รูป 
   ๕.๕  สําเนาบตัรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   จํานวน  ๑  ชุด 
   ๕.๖  หนังสือยินยอมจาก นายก อบต. ตนสังกัด  (เอกสารแนบ ๒ ) 
   ๕.๗  แบบประเมินบุคคล  (เอกสารแนบ  ๓)   
   ๕.๘  ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  นับแตวันที่ตรวจรางกาย 
   ๕.๙  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

  ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  และเลขประจําตัวสอบ  โดยจะปดประกาศใหทราบ                   ณ  ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตั้งแตวันที่  27  เดือน  
กุมภาพันธ  ๒๕๕6  เปนตนไป 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  (ผนวก ข) 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ  กําหนดคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 
    ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 ทดสอบความรูความสามารถ  และความคิดริเร่ิมในการกําหนดและการปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการที่สงักัด  ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวทาง
ที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่สอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัยและอัตนัย) 

 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงที่สอบคัดเลือก
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบแบบขอเขียน 

    ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน              
โดยวิธีการสัมภาษณอน่ึง  ผูผานการสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงที่ไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  แลวเทาน้ัน  จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

๘.  เกณฑการตัดสิน 
กําหนดใหผูที่ผานการสอบคัดเลือก ฯ  ตองไดรับคะแนนตามเกณฑ  ดังน้ี 
๘.๑  ไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป  และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง  ในแตละภาคไมนอยกวารอยละ  ๖๐ 
๘.๒  ผูผานเกณฑตามขอ  ๘.๑  จึงจะเปนผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   

(สัมภาษณ) 

  ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายช่ือ
ผูสอบคัดเลือกได  โดยเรียงลําดับที่ผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนน
รวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา  เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา              ถาได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
มากกวา  เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน            ใหผู
ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา                                                     

/ ข.  ภาคความรู... 
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 ๑๐. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะไมมีการข้ึน
บัญชีไว  สําหรับผูสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงานผูปฏิบัติ เปนสายงานผูบริหารใน               
ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ  ๖ ( หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ) 

 ๑๑.  การแตงตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จะแตงตั้งผูสอบ
คัดเลือกได  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดยะลา  (ก.อบต.จ.ยะลา)  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
        
 

              ( นายตอเละ  เจะมะสาแล ) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 


