ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จะดาเนินการสอบคัดเลือก
พนั ก งานส่ ว นต าบลเพื่ อ เปลี่ ย นสายงานประเภททั่ ว ไปให้ ด ารงต าแหน่ ง ในสายงานประเภทวิ ช าการ
ระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อ 5 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดน่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดารง
ตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 25-3-01-3102-001
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์รับสมัครคัดเลือก
2.1 พนักงานส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ
1หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตาแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด (ภาคผนวก ก)
2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 15,060 บาท ณ วันที่สมัคร
3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ในการสมัคร ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีกาหนด สมัครด้วยต้นเอง ที่สานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวั ดน่าน ระหว่างวันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2561 ในวันเวลา
ราชการ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ 08 -9676-9292 หรื อ ดู ไ ด้ ที่ เ ว็ ป ไซต์
www.muanglee.com
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์ จะสมั ครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัค รด้วยตนเอง ต่อ เจ้าหน้าที่รั บสมัค รพร้อ ม
หลักฐานต่างๆ ซึ่งผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกาชับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
2/4.2 ใบสมัครตามแบบ

-24.1 ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (ภาคผนวก ข)
4.2 รูปถ่ายชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา
ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไ ม่เกิน 6 เดือน) จานวน 3 รูป เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลัง รูปถ่าย
กากับด้วย
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตาบล) จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาประวัติพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาวุ ฒิ การศึ กษา เพื่อ แสดงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ง เป็ น คุณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ที่ ส มัค รสอบ
คัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.6 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาคผนวก ค)
4.7 หนั ง สื อ รั บรองจากนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลต้ นสั ง กั ด อนุ ญ าตให้ส มั ค รสอบ
คัดเลือกฯ (ภาคผนวก ง)
4.8 ใบรับ รองแพทย์อ อกจากหน่ว ยงานรั ฐซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิน 1 เดื อ น นับ ถึ ง วั นรั บ สมั ค ร
จานวน 1 ฉบับ
4.9 หลักฐานๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบตาแหน่งละ 200 บาท (เมื่อสมัคร
สอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสู ตรและวิ ธีการสอบคัด เลือกแบ่ง ออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน
(ภาคผนวก จ) ประกอบด้วย
6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
6.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์
7. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์เข้าสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามที่ กาหนดในประกาศรั บ
สมัครคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการ ตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณ สมบัติเฉพาะเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกับประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกและจะกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้
ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี อาจไม่รับ
สมัครสอบคัดเลือกและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
3/8. การประกาศรายชื่อ

-38. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก ก าหนด เวลา และสถานที่ ส อบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2561
โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน หรือดูได้ที่เว็ ปไซต์
www.muanglee.com
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบกับการสอบ
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน หรือดูได้ที่เว็ปไซต์ www.muanglee.com
10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามที่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง กว่า
ถ้าได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง เท่า กัน ให้ ผู้ไ ด้ค ะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จานวน 2 เท่าของอัตรา
ว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน
นับจากประกาศผลการสอบการคัดเลือก และเมื่อได้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะ
แต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
12. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ จะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เฉพาะต าแหน่ ง ว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต าบลเมื อ งลี อ าเภอนาหมื่ น จั ง หวั ด น่ า น จากบั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดน่านแล้ว
จึงประกาศมาให้เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายวิชิต บัตริยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

