
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองตราด 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งตา่งสายงาน 

ที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓ 
....................................... 

 ด้วยเทศบาลเมืองตราด  จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งต่างสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ ๓  จํานวน  ๒  ตําแหน่ง  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความนัยข้อ  ๗๖, และข้อ ๘๑  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตราด  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวการการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน  ดังนี้  

 ๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ  ๓ – ๕ 
  ๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ๓ – ๕ 

 ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนด  ดังน้ี 
  ๒.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ  ๓ – ๕  มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งกําหนด  ดังนี้ 
  (๑)  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไ้ม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์    
กฎหมาย  หรือทางอื่นที ่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้   

  (๒)  ดํารงตําแหนง่พนักงานเทศบาลสามัญไม่ต่ํากว่าระดับ ๓  ของสายงานที่เร่ิมต้น

จากระดับ ๑  หรือระดับ  ๒  

  (๓)  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น  ๗,๙๔๐  บาท 

  ๒.๒  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ๓ – ๕  มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งกําหนด  ดังน้ี 

   
/(๑) ได้รับ... 
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   (๑)  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไ้ม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี  เศรษฐศาสตร์  
พาณิชยศาสตร์  ซ่ึงศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   หรือทางอื่นที่  ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้

  (๒)  ดํารงตําแหนง่พนักงานเทศบาลสามัญไม่ต่ํากว่าระดับ ๓  ของสายงานที่เร่ิมต้น
จากระดับ ๑  หรือระดับ  ๒  

  (๓)  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น  ๗,๙๔๐  บาท 

 ๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วย
ตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล ช้ัน  ๓   สาํนักงานเทศบาลเมืองตราด   ตั้งแต่วันที ่       
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก
ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวา่ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติที่  

ก.ท.  กําหนด  ในวันประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก  และไมม่ีสิทธไิด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

 ๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมหลักฐานต่างๆ  ซ่ึงผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไวใ้นเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา  
ขนาด ๑  น้ิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน)  จํานวน  ๓  รูป 
  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล)  จํานวน  ๑  ฉบับ  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

  ๔.๓ สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๔.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตใหม้าสมัครสอบคัดเลือก 
                                 (ผนวก ก) 

   
/๔.๖ แบบ... 
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  ๔.๖ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ผนวก ข) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ที่ออกใหโ้ดยไม่เกิน  ๑  เดือน 
  ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  (ถ้ามี) 
 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบคนละ  ๒๐๐  บาท 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก   
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเิข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่       
๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองตราด  และเวป็ไซด์เทศบาลเมืองตราด 

www.Tratcity.go.th 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  กําหนดคะแนนรวม  ๓๐๐  คะแนน  แยกเป็น 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  

   โดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   โดยวิธีสอบข้อเขียน   

  ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 

  การตัดสินว่าผูใ้ดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐  

 ๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลําดบัที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตําแหน่งเทา่กันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยูใ่นลําดับที่สูงกว่า 

 

/๑๐. การ... 
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  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีกําหนด ๑ ปี นับจากวันที่
บรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว ซ่ึงเทศบาลอื่นสามารถขอใช้บัญชีได้และ
ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อกรณใีดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

  ๑๐.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
  ๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่ทีส่อบคัดเลือกไว้ 
  ๑๐.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่วา่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
  ๑๐.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม ่

  ๑๐.๕ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตไิม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
                                  ตําแหน่งที่สอบคัดเลือกนั้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที ่๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
  

    (นายชนินท์  สทุธิวารี) 

    นายกเทศมนตรีเมืองตราด 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


