ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก
***************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนิน การ
สรรหาพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก จานวน 2 ตาแหน่ง
ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสานักปลัด) จานวน ๑ อัตรา
2. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม) จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๘๖ ข้อ ๙๑ ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อ ง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 6 มกราคม ๒๕58 ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบล
ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก
ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์กา
รบริหารส่วนตาบล นาเชือก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑ ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1. ตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสานักปลัด)
เลขที่ตาแหน่ง 01-0102-001 จานวน ๑ อัตรา
2. ตาแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)
เลขที่ตาแหน่ง 11-0704-001 จานวน ๑ อัตรา
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนตาบลและเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสานักปลัด)
2.1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .อบต. ก.พ.
หรือ ก.ค. รับรองและ
๒.1.๒ ได้ดารงตาแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.1.3 อัตราเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐.- บาท (ขั้นต่าของระดับ ๖)
/๒.1.๔ มีคุณวุฒิ.....

-๒๒.1.4 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด (ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้า ส่วน
สวัสดิการสังคม)
2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .อบต. ก.พ.
หรือ ก.ค. รับรองและ
๒.2.๒ ได้ดารงตาแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.2.3 อัตราเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๑๖๐.- บาท (ขั้นต่าของระดับ ๖)
๒.2.4 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด (ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)
ข้อ ๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก กาหนด (ภาคผนวก ค
แนบท้ายประกาศ)
๓.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดาขนาด
๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง จานวน ๓ รูป
๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล จานวน ๑ ชุด
๓.๔ สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล จานวน ๑ ชุด
๓.๕ สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
จานวน ๑ ชุด
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๗ หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศ) จานวน ๑ ชุด
๓.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๓.๙ แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (ภาคผนวก จ แนบท้ายประกาศ) จานวน ๑ ชุด (เฉพาะต่างสายงาน)
ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนดไม่ครบถ้วนในวันสมัคร
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
ข้อ ๔ การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตาม
ข้อ ๓ ด้วยตนเองได้ที่ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบล นาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่
11 - 25 พฤษภาคม ๒๕๕ 8 ระหว่างเวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖ .๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ ) และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๗-๙๓๓๐ ในวันและเวลา
ราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรอ งคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ
/ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียม…

-๓ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐.- บาท
ข้อ ๖ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
กาหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกเป็น
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
การควบคุมงาน การตรวจสอบและการ ปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาและแนะนาในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงงานนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย)
(รายละเอียดภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศ
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบ ข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย ) หรือสอบภาคปฏิบัติ โดยให้
ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากสอบข้อเขียนและสอบ
ปฏิบัติให้กาหนดคะแนนสอบข้อเขียน 60 คะแนน และสอบปฏิบัติ 40 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือการประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้ านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติและคุณลักษะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือ
ด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตาราง
สอบ สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบการสอบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕8 ณ หน้าที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ข้อ 8 ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
ผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างบวชเป็นพระภิกษุและสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ และเข้าสอบตาม
หนังสือสานักงาน ก .ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัคร
สอบ
ข้อ 9 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะ ต้องเป็นผู้ ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม หลัก เกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
/ข้อ 10 การประกาศ…

-4ข้อ 10 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. , ข. และภาค ค.
องค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในภาค ก
.
ภาค ข . และภาค ค. ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือก
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม สูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้
ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ข้อ 11 การขึน้ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 2 เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบ
คัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่แต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิกไป
ข้อ 12 กรณีการทุจริต
กรณีที่พบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบ
คัดเลือกฯ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบล นาเชือกทราบ เพื่อ
พิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้ งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ ๑3 การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
13.๑ เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงาน
ผลสอบคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือกทราบ เพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลาดับ
ต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดมหาสารคาม
๑3.2 หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งในประกาศฉบับนี้ ให้ถือผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก เป็นที่สุด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายคมวิไล ปุราชะดึง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก

