(ร่าง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จะ ดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
เพื่อ แต่งตั้งให้ดารง ตาแหน่ง ต่างสายงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 , ข้อ 6 , ข้อ 7 , ข้อ 8 , ข้อ 9 , ข้อ 10 ,ข้อ 11 , ข้อ 12 ,
ข้อ 13 , ข้อ 14 ,ข้อ 15 , ข้อ 16 ,ข้อ 17 และ ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่
6 มกราคม พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต่าง
สายงาน ดังนี้
๑.
ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 18-3-083803-001 สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจานวน 1 อัตรา
๒.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ)
๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สานัก งาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสน อาเภอ กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
(08.30 น. - 16.30 น.) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3435-3051 ,
081-705-5181
๔.
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าทีร่ ับ
สมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับในวันสมัคร (สาเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
4.2 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข
2)
๔.
3 รูปถ่าย เครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปีจานวน 3 รูป
๔.
4 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบ
เดียวกัน) จานวน ๑ ฉบับ
/4.5 สาเนา...
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5 สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบลผู้สมัครสอบคัดเลือก จานวน ๑ ชุด
6 สาเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จานวน ๑ ฉบับ
7 หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ
8 ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
สาหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสน จะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในครั้งนี้
๕.
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
ผูส้ มัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ
2๐๐.- บาท (เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
๖.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภ อกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3435-3051 , 081-705-5181
๗.
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาคกาหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนนดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย จานวน 100 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาหนดวิชาสาหรับใช้ในการสอบคัดเลือกแล้วจะ
ประกาศให้ทราบต่อไป
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน ซึ่ง
เมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาหนดวิชาสาหรับใช้ในการสอบคัดเลือกแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือการประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการ
อื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนใน
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
/ ๘. กาหนดวัน… …… .
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กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จะดาเนินการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

วัน / เวลา
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 11.00 น.
เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข)
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)

สถานที่สอบ
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน

9. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
9.1 การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังนี้
1) แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
2) ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้าเงินหรือดา และยางลบ มาเพื่อใช้ในการ
ทาข้อสอบ
3) ต้องนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและบัตรประจาตัวสอบ ไปในวันสอบ
คัดเลือกเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสอบก็ได้
4) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดเวลาเข้าห้องสอบในแต่ละวิชา และจะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคาสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไป
ถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
5) ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน 45 นาที นับแต่เริ่มให้ทา
ข้อสอบ
6) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กาหนด ผู้ใดนั่งสอบผิด
ที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสาหรับวิชานั้น
7) ห้ามนาหนังสือ ตารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
8) ห้ามนาเครื่องคานวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
9) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและจะ
ออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบแล้วเท่านั้น
10) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
11) ให้กรอกข้อความในกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจาตัวสอบ และ
ชื่อ-นามสกุลเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
12) เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบ ให้ตรวจดูให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการใด
ให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
13) เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
14) ห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาด
/15) เมื่อออกจาก… ...

-415) เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่
ยังสอบอยู่
16) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคาตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้
9.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ผูส้ มัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปและภาคความรูค้ วามสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้
10. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัคร
สอบ
11. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบ ตามหลักสูตรทุกภาค ทั้งนี้
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะกาหนดให้ผู้สมัครสอบสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งในคราวเดียวกัน
๑2. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการ สอบคัดเลือก รายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสนทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสนให้ยกเลิก
การสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
๑3. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสน จะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ สอบคัดเลือก ใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑4. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
/๑5. การแต่งตั้ง…...

-5๑5. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตาบล กาแพงแสน จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครปฐม เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครปฐม
ประกาศ ณ วันที่

8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายธงชัย โชคดารงสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

