
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
เรื่อง   แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62    

************************************ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   อ าเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่   ได้ด าเนินการ

รับสมัครบุคคล เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  จ านวน  3  ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภท ผู้มีทักษะ  ดังนี้ 
(1) ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)    
     สังกัด กองช่าง    จ านวน   1   อัตรา           

   (2) ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                จ านวน   1   อัตรา   
  1.2 พนักงานจ้างทั่วไป   ดังนี้ 

  (1)  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   (ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ)      
โดยเริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม -  5  กันยายน  2562   ตามประกาศขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลบ้านหลวง  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2562 ไปแล้วนั้น  
   

  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  
โปร่งใส  จึงขอด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือรับรองให้แก่ผู้สมัคร  ให้เรียบร้อยก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จึงขอแก้ไข
ประกาศรับสมัครบุคคล  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2562  ดังนี้ 
 

  ข้อความเดิม 
         7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ 
           7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะด าเนินการสอบ  ดังนี้ 

(1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)         คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
(2)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)         คะแนนเต็ม   100  คะแนน 

ในวันที่  17  กันยายน  2562  ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 และประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบข้อเขียนภาคภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก)              

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  ในวันที่  18  กันยายน  2562  โดยปิดประกาศ   ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
            (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)                    คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ในวันที่  20  กันยายน  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหลวง 
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       10.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ในวันที่  23  

กันยายน  2562  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนรวมที่สอบได้เท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าผู้ที่สอบได้คะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เท่ากัน  
ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าผู้ที่สอบได้
มีคะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  เท่ากัน  
ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบ ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 

  แก้ไขเป็น 
        7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ 
  7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะด าเนินการสอบ  ดังนี้ 

(1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)         คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
(2)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)         คะแนนเต็ม   100  คะแนน 

ในวันที่  4  ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
                       และประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสอบข้อเขียนภาคภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก)              
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  ในวันที่  7  ตุลาคม  2562  โดยปิดประกาศ   ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
            (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)                    คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ในวันที่  10  ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 

       10.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ในวันที่  15  ตุลาคม  

2562  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลง
มาตามล าดับ  ถ้าคะแนนรวมที่สอบได้เท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าผู้ที่สอบได้คะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าผู้ที่สอบได้มีคะแนน
รวมภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ที่
สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  
ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบ ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  4   เดอืนกันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(นายสุนทร    บุญเรือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 
 
 



 
 

ก าหนดการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 ลงวันที่   4  กันยายน  2562 

(แก้ไข) 
 

ก าหนดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 
1.  ประกาศรับสมัครฯ 20  สิงหาคม  2562 5 วันท าการ  

(ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ) 
2.  รับสมัครฯ 28 สิงหาคม – 5  กันยายน 2562   7 วันท าการ  

(ไม่น้อยกว่า 7  วนัท าการ) 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบ  9  กันยายน  2562   19  วันท าการ 

 (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ) 
4.  สอบข้อเขียน 4  ตุลาคม  2562   09.00  น. เป็นต้นไป   
5. ประกาศรายชื่อผูส้อบผา่นขอ้เขียน 7  ตุลาคม  2562    
5.  สอบสัมภาษณ ์ 10  ตุลาคม  2562    09.00  น.  เป็นต้นไป 
6.  ประกาศผลการสอบฯ 15  ตุลาคม  2562    

 


