ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน
เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
ประจาปี ๒๕๕๖
****************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก
ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑๑ ตาแหน่ง ๑๑ อัตรา

จังหวัดมหาสารคาม จะ
ประจาปี ๒๕๕๖

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗(๕)
และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๔(๑)
แห่งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล พ
.ศ.
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับม ติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
มหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
(๑) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน ๑ อัตรา
(๒) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน ๑ อัตรา
(๓) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน ๑ อัตรา
(๔) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
(๕) ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
จานวน ๑ อัตรา
(๖) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ตาแหน่ง นิติกร
(๒) ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
(๓) ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
(๔) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(๕) ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

/๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐาน ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑ ) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงา นส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
/ผู้ที่จะเข้ารับ…

-๓ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)
อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้
๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือ
ราชการเกินสองปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสานักงาน ก .พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสานักงาน ก .ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร(ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้
๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดั งนี้
๔.๑ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒
๔.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปล าย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามที่
ก.อบต.กาหนด
๔.๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามที่
ก.อบต.กาหนด
๔.๒ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓
๔.๒.๑ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.
กาหนด
๔.๒.๒ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก .พ. รับรองกาหนดให้ได้รับเงินเดือนต าม
หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กาหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
/และตรวจสอบ...

-๔–
และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://tambonporpan.org/new/ สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุก
จังหวัดหรือขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข ๐-๔๓๙๘-๙๐๕๗
๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบ
สมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน ๑ รูป และบัตร
ประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง )มา
แสดงในวันรับ สมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวัน ปิดรับสมัคร สอบ คือ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสาเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง) จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(๖) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอพานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตาแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑
ตาแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
(๗) สาเนาใบปริญญา/สาเนาใบประกาศนียบัตร (พร้อมตัวจริง)
(๘) สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร้อมตัวจริง)
ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ซึ่งใช้
คุณวุฒิเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจ สั่งบรรจุ
อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พ ร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า
สอบสาหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
หมายเหตุ ทั้งนี้ในหลักฐานสาเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ทุกฉบับ
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน (สอบภาคเช้า)
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม
๒๕ คะแนน
/ทดสอบความ...

-๕–
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(๒) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ ากคาหรือกลุ่มคา
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบสานักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (ผนวก ข) คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (สอบภาคบ่าย)
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึง
จะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
๘.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือ เกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (ภาค ค ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่
/ในลาดับที่...

-๖ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้
พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
๙.๒ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ
หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่
ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัว ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลปอพานที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับ
แต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นหมดอายุครบตามที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่
กรณี
๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
๑๐.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง
๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลปอพานกาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลา
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๑๐.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ ง
ในตาแหน่งที่สอบได้
๑๐.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการ
โอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะ
รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใ นตาแหน่งที่
สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดารง
ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วย
ราชการอื่นได้
๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้ น
หรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัคร
/๑๑.๒ การบรรจุ...

-๗–
สอบแข่งขันและเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้
สอบแข่งขันได้ถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้ในประกาศฯ
นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๑.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น
๑๒.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
พานเท่านั้นไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่ นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่
ว่างแล้ว หากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้
แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
๑๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้
๑๒.๑ ตาแหน่งระดับ ๒
ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๑๒.๒ ตาแหน่งระดับ ๓
ตาแหน่งละ ๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิก การสอบครั้ง
นั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่
มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น
๑๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผ่าน
เว็บไซด์ http://tambonporpan.org/new/
ในวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน จะดาเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึด
หลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรื อทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน ได้ทราบทาง
โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๙๘-๙๐๕๗ เพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายอีกต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายมานัตร์ ถนนนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน

