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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  

  ระดับ ๒  ระดับ ๓ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

***************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล หนองทันน้ า  อ าเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัด อุบลราชธานี   จะด าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๑๐  ต าแหน่ง  ๑๐  อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๓๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่  10/2557   ลงวันที่  25 กันยายน   2557  เห็นชอบให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองทันน้ า  ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒  จ านวน  ๔  ต าแหน่ง  4  อัตรา     
๑) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ๒             จ านวน   ๑  อัตรา  

  ๒) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒   จ านวน   ๑  อัตรา 
  ๓) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒       จ านวน   ๑  อัตรา 
  ๔) ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ๒                    จ านวน   ๑  อัตรา  
 สายงานที่เริ่มจากระดับ  ๓  จ านวน  6  ต าแหน่ง  6 อัตรา 
  ๑) ต าแหน่ง นิติกร ๓       จ านวน  ๑  อัตรา  

๒) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3             จ านวน  1  อัตรา 
๓) ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3      จ านวน  1  อัตรา 
๔) ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓      จ านวน  ๑  อัตรา  
๕) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓               จ านวน  ๑  อัตรา 

    ๖) ต าแหน่ง สันทนาการ ๓                จ านวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้  
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2545 ดังต่อไปนี้  



๒ 

/(1) มีสัญชาติไทย…… 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   
(ข) วัณโรค ในระยะอันตราย  
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

           (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
           (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
           (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
           (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา  เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ  
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
          (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
          (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี (ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลได้ ในกรณี ดังนี้  
 

          (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)  
          (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
 

/(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ….. 
 



๓ 

          (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และ
มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่   

ส าหรับภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมร่ับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร          
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2501 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ ว 9 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
             ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ 
รายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้  

 

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  
 

ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้   
 
 

๓.๑ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  
  

3.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น  10,880 บาท หรือ
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด  
 

                  3.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น  11,510 บาท หรือ
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด  
 

๓.๒ ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  
3.3.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน อันดับ ท.3 ขั้น  15,060 บาท  หรือ
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 

 
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 

     4.1 การจ าหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ  
 

           ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1๔ 
มกราคม 255๘ ถึงวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  255๘ ได้ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 
 
 

/12.วัน เวลา..... 
 
 
 



๔ 

1.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 

            ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทันน้ า  อ าเภอ กุดข้าวปุ้น  จังหวัด อุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1๔ มกราคม 255๘ ถึงวันที่ ๖  
กุมภาพันธ์  255๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง
เท่านั้น  เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ หรือขอทราบรายละเอียดได้ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองทันน้ า หมายเลขโทรศัพท์ 0-4521-3100   www.nongtunnam.com    

4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาค

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  ดังนี้  
  - ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  ต าแหน่งละ 300 บาท 
  - ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ต าแหน่งละ 300 บาท 
        4.4 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ  
         (1) ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่ แสดงว่าเป็นผู้ 
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
            (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
            (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
            (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาบัตรอื่น 
ที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
            (5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร   
จ านวน 1 ฉบับ  
            (6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองส าเนา 
ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
            (7) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)  ให้ผู้สมัคร
สอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีท่ี
มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถ
สมัครได้คนละ 1 ต าแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ต าแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้า
สอบแข่งขันเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  หลักฐานส าเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้องและลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ทุกฉบับ 
           4.5 การยื่นใบสมัคร  
                         ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 
ในวันเวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ 
 

/พนักงานส่วน…… 
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พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่
ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ  สั่ง
บรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ  หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น  

5. เงื่อนไขการรับสมัคร  
              5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ ทั้งนี ้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่ง
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
          5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 2, ระดับ 3 และสมัครสอบได้
เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้             
          5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
 

               องค์การบริหารส่วนต าบล หนองทันน้ า  อ าเภอ กุดข้าวปุ้น  จังหวัด อุบลราชธานี  จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ ประกาศ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ในภาย หลัง ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  อ าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  www.nongtunnam.com   

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
 

               ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมี
สิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) วันเวลาสถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบในภายหลังรายละเอียด
หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้                   

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
 

                 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องน าคะแนน
จากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

/9. การข้ึนบัญชี…… 
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9. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 

9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้
สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาค
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน 
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่ในกรณีที่
ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปก่อนแล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้ง
ก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุ
ครบ 2 ปี หรือวันที่ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  
 

           9.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น   
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
                 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  
                 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทันน้ า ก าหนด หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน  
                 (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง
ที่สอบได้  
                 (4) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน  แตส่่วน
ราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  

      (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้า
รับราชการในต าแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่หมดอายุหรือยกเลิก จะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็น
ล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ต่อไปก็ได้ 
 

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
      น าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด  
       10.1 บัตรประจ าตัวสอบ  
       10.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

/10.3 ส าเนาคุณวุฒิ….. 
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       10.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  
       10.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
       10.5 ส าเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น  
       10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนต าบล เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ  6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
 

11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 

       11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้  สอบแข่งขันได้ในแต่ละ
ต าแหน่ง ตามอัตราว่างของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 
 

       11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนด
ไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้  
 

       11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่ง ใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า อย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้  
 

       11.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน  
 

       11.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล หนองทันน้ า  เท่านั้น ไม่
อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหาก
ภายหลังมีต าแหน่งว่างอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและ
แต่งตั้งเรียงล าดับที่สอบแข่งขันได้  การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และมีคุณวุฒิที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ  ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และในขณะบรรจุ
แต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  ในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้อง
สมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วยทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล หนองทันน้ า  จะด าเนินการ
สอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้
ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  
 

12.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
      หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
 

/ก. ภาคความรู้.... 



๘ 

 
 

      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง  ดังนี้ 
          1. วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน   
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ
หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้ม
หรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  
ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
           2. วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
 

เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ  
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  
 

           3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน  
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  
               (1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
               (2) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
               (3) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
               (4) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  
               (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
               (6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดย ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัคร
สอบแข่งขันฯ  รายละเอียดตาม (ภาคผนวก ข)  แนบท้ายประกาศนี้ 
       ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 

 เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

/13. การประกาศรายชื่อ…. 
 



๙ 

 

13. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบ ตาราง สถานที่สอบและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  อ าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าสอบ  ตารางสอบ  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองทันน้ า  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด www.nongtunnam.com   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  ด าเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการโดย
ยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า  ได้ทราบทาง
โทรศัพท์  หมายเลข 0-4521-3100 เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2557  
 
 
 

(นายส าลี  กางก้ัน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า 

 
 

 

 


