ข่าวคณะทางานและเจ้าหน้ าที่ป้องกันการทุจริ ต
ในการสรรหาสายงานผู้บริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสรรหาสายงานผู้บริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
คณะทำงำนและเจ้ำหน้ำที่ป้องกันกำรทุจริตในกำรสรรหำสำยงำนผู้บริหำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ขอประชำสัมพันธ์ให้ทรำบว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ครัง้ นี้มคี วำมหมำยในเชิงประสบกำรณ์ท่ี
สำคัญ 2 ประกำร คือ 1. ให้เขำรับรูใ้ นสิง่ ที่เรำต้องกำรให้รู้ และ 2. ให้เขำทำในสิง่ ที่เรำต้องกำรให้ทำ
เมื่อนำมำใช้เพื่อกำรสรรหำตำแหน่ งสำยงำนผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีรำยละเอียด
ดังนี้
1. ให้ เขารับรู้ในสิ่ งที่ เราต้ องการให้ รู้ คือ หลักประกันที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำทุกคนจะ
ได้รบั ควำมเสมอภำคและควำมเป็ นธรรมทีเ่ ท่ำเทียม ภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน กล่ำวคือ
1.1 ข้อสอบ
1) เป็ นไปตำมประกำศรับ สมัค รสรรหำข้ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นจัง หวัด
พนัก งำนเทศบำล พนัก งำนส่ว นต ำบล ให้ด ำรงต ำแหน่ งสำยงำนผู้บริหำร และขอบเขตเนื้อ หำวิช ำที่
กำหนด
2) มีระบบรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับขัน้ สูงสุดในทุกขัน้ ตอนตลอดเวลำ
3) ผู้เกี่ย วข้อ งกับ กำรสรรหำทุ ก คน ต้อ งไม่ จดั ติว หรือ เป็ น เครือ ข่ำยในกำรติว ทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม
1.2 การจัดเลขประจาตัวผู้เข้ารับสรรหา
เลขประจำตัว ผู้สมัค รเข้ำรับกำรสรรหำจัดด้วยระบบโปรแกรมสุ่มโดยคอมพิว เตอร์
เพื่อป้ องกันกำรทุจริต โดยเลขประจำตัว ผู้เข้ำรับกำรสรรหำจะไม่มผี ลกับกำรจัดเรียงลำดับผู้สรรหำได้
แต่อย่ำงใด
1.3 การจัดส่งผลงาน/วิ สยั ทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหา
กำหนดให้ส่งในวันสอบภำคควำมรูค้ วำมสำมำรถ วันอำทิตย์ท่ี 26 มกรำคม 2563 ก่อน
เข้ำห้องรับกำรสรรหำ โดยได้เตรียมซองเอกสำรเพือ่ รับผลงำนและวิสยั ทัศน์ไว้แล้ว
1.4 กระดาษคาตอบ
1) กระดำษคำตอบมีระบบรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับขัน้ สูงสุดในทุกขัน้ ตอน
ตลอดเวลำ
2) กำรตรวจกระดำษค ำตอบแบบปรนั ย จะได้ ร ับ กำรตรวจโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิว เตอร์ท่ีมีร ะบบรัก ษำควำมปลอดภัย ควำมลับ และควำมแม่ น ย ำในเรื่อ งควำมถู ก ต้ อ งของ
กระดำษคำตอบและผูเ้ ข้ำสอบทีไ่ ด้มำตรฐำน
3) กำรตรวจกระดำษคำตอบแบบอัตนัย จะได้รบั กำรตรวจให้เป็ นไปตำมหลักวิชำกำร
ในกำรตรวจข้อสอบแบบอัตนัย เพือ่ เป็ นมำตรฐำน
1.4 การดาเนิ นการกับผู้กระทาทุจริ ต
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ผู้กระทำทุจริตจะถูกดำเนินกำรตำมประกำศคณะอนุ กรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ งสำยงำนผู้บริหำร เรื่อง กำรประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับกำร
ทุจริต ในกำรสรรหำ ลงวันที่ 21 มกรำคม 2563 อย่ำงเฉียบขำดทุกรำย
นอกจำกนี้ หำกผูเ้ ข้ำรับกำรสรรหำรำยใดลักลอบนำอุปกรณ์ทส่ี ำมำรถใช้ในกำรถ่ำยภำพข้อสอบ
เข้ำไปในห้องสรรหำ จะถูกดำเนินคดีในข้อหำนำพำเอำเอกสำรผู้อ่นื ไปเสียโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตมีโทษ
จำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบำท ตำมมำตรำ 188 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำอย่ำง
เฉียบขำดทุกรำยเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ หำกผู้ใดพบเห็นหรือได้เบำะแสเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำที่ทำให้เสียควำมเสมอ
ภำค ควำมเป็ นธรรมที่เท่ำเทียม หรือควำมเป็ นมำตรฐำนเดียวกันโปรดแจ้ง 0-2241-9000 ต่อ 3331
โทรศัพท์มอื ถือ 08-11743785 , 08-1174-3688
2. ให้เขาทาในสิ่ งที่เราต้องการให้ทา คือ ผูส้ มัครเข้ำรับกำรสรรหำทุกคนสำมำรถเข้ำห้องสรร
หำ ทันตำมกำหนดเวลำและปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎเกณฑ์กำรสรรหำทีก่ ำหนด กล่ำวคือ
2.1 สิ่ งที่ผ้สู มัครเข้ารับการสรรหาทุกคนควรกระทาก่อนวันสรรหา เพือ่ เป็ นกำรเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนทีจ่ ะถึงวันสรรหำ ดังนี้
1) จัดหำทีพ่ กั และสำรวจเส้นทำง พำหนะรวมทัง้ เวลำทีต่ ้องใช้เดินทำงไปสถำนทีส่ รร
หำโดยคำนึงถึงสถำนกำรณ์จริง ซึง่ ต้องใช้เวลำนำนกว่ำปกติ
2) ตรวจสอบตำแหน่งทีต่ งั ้ ของอำคำรสถำนทีส่ รรหำและห้องสรรหำ
3) ตรวจสอบควำมพร้อมและควำมสมบูรณ์ถูกต้องของ
ก. บัตรประจำตัว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชำชนที่ต้องไม่หมดอำยุ
หรือหำกหมดอำยุจะต้องไม่เกิน 60 วัน นับถึงวันสรรหำ หลักฐำนกำรเปลีย่ นชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ำมี) ใบ
สมัครพิมพ์จำกอินเทอร์เน็ตทีม่ รี ปู ถ่ำยหน้ำตรง และ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ
ข. จัดเตรียมชุดแต่งกำยสำหรับสวมใส่ในวันสรรหำซึง่ ต้องเป็ นเครื่องแบบปกติสกี ำกี
คอพับ ไม่สวมหมวก
4) อ่ำนและทำควำมเข้ำใจระเบียบ กฎเกณฑ์เกีย่ วกับกำรสรรหำให้ถ่องแท้
2.2 สิ่ งที่ ผ้สู มัค รเข้ ารับการสรรหาทุ กคนต้ องกระท าในวันสรรหา เพื่อปฏิบตั ิตนให้
ถูกต้องตำมระเบียบกฎเกณฑ์ในวันสรรหำ ดังนี้
1) สวมใส่ ชุ ด แต่ ง กำยให้ ถู ก ต้ อ งตำมที่ก ำหนดใน 2.1 3) ข. ซึ่ ง ผู้ เ ข้ำ สรรหำได้
จัดเตรียม ไว้แล้ว พร้อมทัง้ นำปำกกำ ดินสอ ยำงลบไปด้วย
2) ไปถึงสถำนทีส่ รรหำก่อนเริม่ เวลำสรรหำไม่น้อยกว่ำ 30 นำที
3) ต้องไม่นำตำรำ หนังสือ บันทึกย่อ โทรศัพท์มอื ถือ วิทยุตดิ ตำมตัว เครื่องมือ และ
อุปกรณ์สอ่ื สำรทุกชนิด เข้ำห้องสรรหำโดยเด็ดขำด
5) ต้องเข้ำรับกำรสรรหำไม่เกิน 15 นำที หลังเวลำเริม่ ทดสอบ
6) ต้องนังอยู
่ ่ในทีน่ งสอบจนหมดเวลำสรรหำ
ั่
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7) ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรสรรหำ ทัง้ ที่เป็ นข้อปฏิบัติ
และ ข้อห้ำมโดยเคร่งครัด
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครเข้ำรับกำรสรรหำทุกคนมีหน้ำทีต่ อ้ งรับผิดชอบกำรดำเนินกำรของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้ว นตำมระเบีย บ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับกำรสรรหำ ทัง้ ที่เป็ น ข้อ ปฏิบัติและข้อ ห้ำมโดยเคร่งครัด
มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำห้องสรรหำหรือปรับตกและอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยอีกด้วย
คณะทางานและเจ้าหน้ าที่ป้องกันการทุจริ ต
ในการสรรหาสายงานผู้บริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
24 มกราคม 2563

