ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59
**************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังเงินจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจางและแตงตั้ง
เปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามกรอบอัตรากําลังที่จะวางลง
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และหนังสือสํานักงาน ก .จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙ .๒/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๑) ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง
- ผูดูแลเด็ก จํานวน ๑ อัตรา
๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑. ผูซึ่งจะไดรับการสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
ไวในประกาศโรคที่เปนลักษณะตองหามเพิ่มเติมสําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น

๒

(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้น ตามหนังสือสํานัก ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๔๗ (รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ผนวก ก.) ทายประกาศนี้)
๒.๓ สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบคัดเลือก
เพื่อสั่งจางแตงตั้งเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร
ที่ นว ๘๙ /๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
๓) คาตอบแทนที่จะไดรับ
ผูที่สอบแขงขันที่จะไดรับการสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจจะไดรับ
คาตอบแทน ในอัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท
(โดยจายจากงบประมาณที่ไดการจัดสรรประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
๔.๑ รับสมัครสอบตั้งแตวันที่ 7 ถึง 15 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ ผูสนใจสมัครสอบ ติดตอขอรับใบสมัครตั้งแต บัดนี้เปนตนไป ในวันและเวลา
ราชการ ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน โดย สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๔82 8149
๔.๓ การสมัครสอบใหผูสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเองตอเจาหนาที่รับ
สมัครสอบฯ พรอมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองกรอกใบสมัครสอบดวยตนเองพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
๕.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป
ติดรูปถายในบัตรประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป
๕.๒ ทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด (ปรากฏตาม ขอ ๒ .๑(๔)
ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ)
๕.๕ สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปดรับสมัครคือวันที่
15 มีนาคม 2559
จํานวน ๑ ฉบับ

๓

๕.๖ สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหยา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถามี)
๕.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
๕.8 สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดตามขอ ๕ .๒ ถึง ๕ .๘ ใหใชกระดาษขนาด A ๔
เทานั้น ทั้งนี้ผูสมัครตองเขียนคํารับรองในเอกสารทุกฉบับวาถายจากตนฉบับจริง และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
สําหรับการรับสมัครครั้งนี้ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และไมมี
สิทธิไดรับการสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
6) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศ
ใหทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ในวันที่ 16 มีนาคม 2559

คะแนน )

7) หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกและการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
7.๑ หลักสูตรการสอบคัดเลือกตําแหนงพนักงานจาง แบงออกเปน ๓ ภาค คือ
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ขอเขียน จํานวน 50 ขอ คะแนนเต็ม ๑๐๐

ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(ขอเขียน จํานวน 50 ขอ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
การสอบขอเขียน ภาค ก . ความรูความสามารถทั่วไปและและ ภาค ข.
ความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนงจะดําเนินการสอบพรอมกัน ในวัน จันทร ที่ 21 มีนาคม 2559
ระหวางเวลา ๐๙.30 – ๑๑.30 น.
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การสอบสัมภาษณ ภาค ค. จะดําเนินการสอบตอไปภายในวันเดียวกัน ระหวางเวลา
๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
รายละเอียดตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ผนวก ข) ทายประกาศนี้
7.๒ ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ใน
วันที่ 23 มีนาคม 2559
๘) เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบ
ตามหลักสูตร ไมต่ํากวารอยละหกสิบ (๖๐ %) ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลคัดเลือกเปนสําคัญ

๔

9) การประเมินผลการสอบคัดเลือกได
9.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงตาม
ลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนน ภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)เทากัน ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันอีกก็ใหผูที่
เลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
9.๒ การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยขึ้นบัญชีไว
เปน เวลา ๑ ป นับแตวันขึ้น
บัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขัน
ไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบคัดเลือกไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
ไปแลวกอนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดมีอายุเกิน ๑ ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกไดใหมแลวแตกรณี ก็
ใหการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้ยังคงมีผลใชไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดนี้มีอายุครบ ๑ ป หรือวันที่ขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลวแตกรณี
9.๓ ผูที่ไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกได คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการสั่งจางและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่สั่งจางและแตงตั้งในตําแหนง
ที่สอบได
(๔) ผูนั้นไดรับการสั่งจางและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
9.๔ ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดบัญชีใดไปแลว
ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิก และองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ไดสําหรับผูซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความ
เสียหาย และประสงคจะเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สอบได และบัญชีผูสอบคัดเลือกไดนั้นยังไมยกเลิก
ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะสั่งจางและแตงตั้งในครั้งตอไป
10.) การสั่งจางและแตงตั้ง
ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการสั่งจางและแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
แตละตําแหนง ตามตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ที่จะวางลง และไดตรวจสอบแลววาผูที่
ไดรับ การสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่กําหนด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ดําเนินการสอบแขงขันดังกลาวในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐานยุติธรรม และโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบ

๕

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อยาหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล
หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริต
เพื่อใหสอบไดโปรดแจงคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ ไดทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9

(นายจําเริญ เครือตะมา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

