ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบรบือ
เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
ประจําป# ๒๕๕๗
*********************
ดวย องคการบริ ห ารสวนตํ า บล อํ า เภอบรบื อ จั ง หวั ด มหาสารคาม จะดํ า เนิ น การ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเป$นพนักงานสวนตําบล ประจําป% ๒๕๕๗ ตําแหนงครูผูชวย
จํานวน ๓ อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗(๕)
และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๕๔(๑)
แหงประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํา บล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่ มเติม คณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตํา บล (ก.อบต.) ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการคั ด เลื อ กโดยการสอบแขงขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป$ น พนั ก งานสวนตํ า บล
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ องคการบริหารสวนตําบลบรบือ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป$นพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ ตําแหนงครูผู/ชวย จํานวน ๓ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู/มีสิทธิรับสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๖ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลจั งหวั ดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดป%บริบูรณในวันรับสมัคร
(๓) เป$นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป$นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเป$นผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง

/ (๕) ไมเป$นผูมีราง

-๒(๕) ไมเป$นผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือ ไรความสามารถ
หรือจิตฟHIนเฟJอนไมสมประกอบ หรือเป$นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป$นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป$นที่นารังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไมเป$นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐาน ทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไมเป$นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป$นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไมเป$นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเป$นบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเป$นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เวนแตเป$นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเคยเป$ น ผู ถู ก ลงโทษใหออก ปลดออก หรื อ ไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน อื่นของรัฐ
(๑๒) ไมเป$นผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเป$นผูถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเป$นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูที่จะเขารับราชการเป$นพนักงานสวนตําบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)
อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเป$นพนักงานสวนตําบลได ในกรณี ดังนี้
๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
๒) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติต ามขอ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรื อ
ราชการเกินสองป%แลวและมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๓) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามป%
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่

/สําหรับพระภิกษุ

- ๓สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเป$นพนักงานสวนตําบลได ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผู/สมัครสอบแขงขัน
ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
๑.มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรืทางอื่นที่ ก.ท.,ก.อบต. ,ก.ค.ศ. กําหนด
เป$นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบทายนี้)
๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
..ม.

๔. อัตราเงินเดือนที่จะได/รับ
ผูสอบแขงขันและไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย อัตราเงินเดือน ดังนี้
- คุณวุติปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ป%
กําหนดอัตราเงินเดือน ๑๑,๙๒๐ บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ป%
กําหนดอัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแขงขัน
กํ า หนดการรั บ สมั ค รสอบแขงขั น ตั้ ง แตวั น ที่ ๒๐ เดื อ น มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึ ง วั น ที่ ๑๑ เดื อ นเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้ ง แตเวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.เวนวั น หยุ ด ราชการ
ณ ที่ ทํ า การองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบรบื อ อํ า เภอบรบื อ จั ง หวั ด มหาสารคาม หรื อ ขอทราบ
รายละเอียดทางโทรศัพทไดที่ หมายเลข ๐-๔๓๗๗-๐๕๓๔
๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช/ในการรับสมัครสอบแขงขัน
ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือตัวเองและยื่นใบ
สมัครดวยตัวเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป โดยใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป และบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป
(๒) สํา เนาบั ตรประจํา ตัว ประชาชน และสํ าเนาทะเบีย นบาน พรอมรั บรองสํา เนา
ถูกตอง อยางละ ๑ ฉบับ
(๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง)

/มาแสดงในวันรับสมัคร

-๔มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู/สมัครสอบจะต/องสําเร็จการศึกษาและได/รับอนุมัติ
จากผู/มีอํานาจอนุมัติภายในวันป?ดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีหลักฐานทาง
การศึกษาเป$นภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเป$นภาษาไทย พรอมสําเนา อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเป$นโรคที่ตองหามซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตั้งแตวันตรวจรางกาย (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
(๖) ใหผูสมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองวาเป$นผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู/สมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู/สมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเป"นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบรบือ จะถือวาผู/สมัครสอบเป"นผู/ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตต/น
และไมมีสิทธิได/รับการบรรจุแตงตั้ง
(๗) สําเนาใบปริญญา/สําเนาใบประกาศนียบัตร (พรอมตัวจริง)
(๘) สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พรอมตัวจริง)
ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเป$นขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นอื่นและประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยูซึ่งใช
คุณวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยูจะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเป$นผูมีอํานาจ สั่งบรรจุ
อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิเขา
สอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนั้น
หมายเหตุ ทั้งนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับให/ผู/สมัครสอบรับรองสําเนาถูกต/องและลงลายมือ
ชื่อกํากับไว/ทุกฉบับ
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักสูตรการสอบแขงขันแบงเป$น ๓ ภาค คือ
๗.๑ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน (สอบภาคเชา)
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม
๒๕ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความ
หรื อใหจั บ ประเด็น ในขอความหรื อเรื่ องราว หรือใหวิเ คราะหเหตุ การณหรือสรุ ปเหตุผ ลทางการเมื อง
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือใหหาแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป$นไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็
ได
(๒) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ทดสอบความรู ความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุ ป ความและหรื อ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคําหรือกลุมคํา
ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ

/(๓) วิชาความรูพื้นฐาน

-๕(๓) วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ระเบีย บสํานั กนายกวาดวยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๗.๒ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) (ผนวก ข) คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรูความสามารถที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย (สอบภาคบาย)
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการ
สัมภาษณ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึ ก ษา ประวั ติ การทํ า งาน และพฤติ กรรมที่ ป รากฏทางอื่ น ของผู เขาสอบจากการสั มภาษณ เพื่ อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ที่ อ าจใชประโยชนในการปฏิ บั ติ ง านในหนาที่
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขา
กับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อยางอื่น เป$นตน
๘. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ตามเกณฑการตัดสินไมต่ํากวารอยละ ๖๐
จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
๘.๒ การตัดสินวาผูใดเป$นผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเป$นผูสอบไดคะแนนใน
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๙. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู/สอบแขงขันได/
๙.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหจัดเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเป$นผูอยูในลําดับที่สู งกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค) เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเป$นผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากันใหผูไดคะแนน
วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเป$นผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูที่สมัครสอบกอนเป$นผูอยูในลําดับที่สูงกวาทั้งนี้ใหพิจารณา
จากเอกสารในการสมัครสอบ

/๙.๒ บัญชีผูสอบ

-๖๙.๒ บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดใหใชไดไมเกิ น ๒ ป% นั บ แตวั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี แตถามี ก าร
สอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เป$นอันยกเลิก
เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งหรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมีการเรียก
รายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไวและตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือ
กอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง แตทั้งนี้
ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลบรบือ ที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน ๓๐ วัน
นับแต
วันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นหมดอายุครบตามที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแต
กรณี
๑๐. การยกเลิกบัญชีผู/สอบแขงขันได/
ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเป$นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
๑๐.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แตงตั้ง
๑๐.๒ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการ ภายในเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลบรบือกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนา ไมนอยกวา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
๑๐.๓ ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่บรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่สอบได
๑๐.๔ ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการ
โอนแตสวนราชการที่บรรจุไมรับโอนและไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอนผูนั้นจึงไมประสงคจะ
รับการบรรจุและแตงตั้ง
๑๐.๕ ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลวใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
กรณี ถูกยกเลิกการขึ้ นบั ญชีเ นื่องจากไปรั บราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรั บ
ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่
สอบไดและบัญชีนั้นยังไมไดยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเป$นลําดับแรกที่บรรจุในครั้งตอไป
๑๑. การบรรจุและแตงตั้งผู/สอบแขงขันได/
๑๑.๑ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดจากบัญชีผูสอบแขงขันนี้ ผูนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลบรบือ อยางนอย ๑ ป% ไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวย
ราชการอื่นได
๑๑.๒ การบรรจุและแตงตั้งจะบรรจุและแตงตั้งจากผูที่สอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น
หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัคร
สอบแขงขันและเป$นตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่นกําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได

/๑๑.๓ การรับโอน

-๗๑๑.๓ การรับโอนผูสอบแขงขันไดซึ่งเป$นขาราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุ
แตงตั้ ง ในตํ า แหนงที่ ไ ดรั บ การบรรจุ แ ตงตั้ ง ในระดั บ และการศึ ก ษา เงิ น เดื อ น ตามที่ ป ระกาศไว
ถาผูสอบแขงขั นไดถึงลํ าดับที่ ที่จะไดรั บการบรรจุและแตงตั้ง มี วุฒิการศึ กษาสู งกวาที่ไดกํา หนดไวใน
ประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
๑๑.๔ บัญชีผูสอบแขงขันไดไมอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้ง เวนแตมีระเบียบหรือหนังสือ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดใหดําเนินการเป$นอยางอื่น
๑๒.๕ การอนุญาตใหใชบัญชี ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลบรบือ
เทานั้นไมอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งไดเมื่อบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วาง
แลว หากภายหลังมีตําแหนงวางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแต
ตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได
๑๒. คาธรรมเนียมการสมัครสอบแขงขัน
ผู สมั ค รสอบแขงขั น ตองเสี ย คาธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ คนละ ๓๐๐ บาท
คาธรรมเนี ย มสอบจะไมจายคื น ไมวากรณี ใด ๆ ทั้ งสิ้ น เวนแตมี การยกเลิ กการสอบครั้ งนั้ น ทั้ งหมด
เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวน
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตนั้น
๑๓. การประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิเข/าสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศใหทราบ
ณ ที่ ทํา การองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบรบื อ อํ า เภอบรบื อ จั งหวั ด มหาสารคาม ในวั น ที่ ๑๗ เดื อน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบรบื อ จะดํ า เนิ น การสอบแขงขั น ฯดั ง กลาวในรู ป แบบ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป$นธรรม อยาหลงเชื่อและยอม
เสียทรัพยสิน ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากผูใดได
ทราบขาวประกาศใดเกี่ ย วกั บ การแอบอางหรื อ ทุ จ ริ ต เพื่ อ ใหสอบได โปรดแจงองคการบริ ห ารสวน
ตําบลบรบือ ไดทราบทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๔๓๗๗ - ๐๕๓๔ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายอีกตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวีระศักดิ์ โพธิ์เฮือง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบรบือ

