
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
---------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔(๓) ข้อ ๘๖ และข้อ ๑๕๓ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   ดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ต าแหน่งบริหาร ระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๘-๐๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓ จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
   ได้รับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้  
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรสาธารณสุข
มูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุข
มูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได ้ 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางพยาบาลศาสตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความ
ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได ้ 
 
 
 



 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
 ๑. ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองานที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ 
ก.อบต.ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 ๒. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  (๑) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
  (๒) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
  (๓) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเดิมส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การตัดเลือก การสอบคัดเลือก ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ 
 ๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และ 
 ๒. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๒.๑ ด ารงต าแหน่งหรือเคยต ารงต าแหน่งไม่ต ากว่าระดับ ๖ว ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการโดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
  ๒.๒ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ 
และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยต้องมีระยะเวลารวมก้ันไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
  ๒.๓ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และ ต าแหน่งประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๘ ปี  
                    ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสืออนุญาตให้สมัคร
สอบคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา ยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที ่๑๓-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท ์ติดต่อ ส านักงานปลัดฯ โทร.๐-๓๔๓๙-๓๔๒๗-๘ 
  ๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ก) 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงรายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศ  
 ๔.๒ รูปถ่ายแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ 
นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่าย 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลที่รับรองโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ ชุด 
๔.๕ ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จ านวน 

๑ ชุด  
๔.๖ หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด 

 ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันสมัคร  
 ๔.๘ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง   



๔.๙ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการสอบ
คัดเลือกไม่เกิน ๓ หน้า (กระดาษ A๔) และเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จไม่เกินจ านวน ๑ เรื่อง 
(ย้อนหลังไม่กิน ๒ ปี) จ านวน ๖ ชุด ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสมัคร 

๔.๑๐ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ  
ส าหรับการสมัครสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
สอบคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
                    ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)  
                    ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ผนวก ข) 
     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ได้แก่ 
 ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธี
สอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม(รายละเอียดตาม
แนบท้ายประกาศฯ) 
 ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์และผลงานทีป่ระสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  4๐ คะแนน  
  1) ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะ

แต่งตั้งรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือกฯ จ านวน           

20 คะแนน 
          ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือกฯ  โดยควรน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

  -  ข้อมูลส่วนบุคคล 
                               -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการสอบคัดเลือก 
                               - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
                               -  แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการสอบคัดเลือก 
   (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน 2๐ คะแนน  
                                    ผู้ เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จมาแล้ว  และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน หรือ
หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือการคิดค้น
แนวทางการบริหารใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่งโดยให้จัดท าเอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
 



              2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน  พิจารณาจาก 
                              (ก) ความรู้ในการบริหาร จ านวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ 
                              (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการ
ตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
   (ค) การบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว 
ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับส่วนอื่น 
      3) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 30 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

                (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร จ านวน 5 คะแนน  
พิจารณาจากการมีประพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวมมีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน       
มีความโปร่งใส 
                             (ข) ความอุตสาหะ จ านวน 5 คะแนน พิจารณาจากความมีมานะอดทน และเอาใจใส่
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการมีความขยันหมั่นเพียร 
                         (ค) มนุษย์สัมพันธ์ จ านวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
                             (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จ านวน 5 คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ  
ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเพ่ือน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
          (จ) ความมั่นคงในอารมณ์ จ านวน 5 คะแนน พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ ์
  (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ  จ านวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่จันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

     ๙. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
   ๙.๑ ก าหนดสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความ 
สามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒  ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม  
   - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   
   - ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
 
 



   ๙.๒ ก าหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   ในวันอังคารที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  
  ๑๐. การแต่งกาย 
  ผู้มีสิทธิเข้าสอบ จะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
และให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล หรือบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรแสดงตนซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงตนในวันสอบด้วย 
  ๑๑. กรณีทุจริต 
        กรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็
ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป   
          ๑๒. การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่าก้ัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 
  ๑๓. การขึ้นบัญช ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกได้ จ านวน  2 เท่าของ
อัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน 
และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 
          ๑๔. การแต่งตั้ง 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง
ตามล าดับที่ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครปฐม 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
             (นายวิทยา    ชวิค้า) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 


