
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ระดับ 1 และ ระดับ 3  

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

--------------------------------------------------- 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม                           
จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2557  
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17(5) และมาตรา 25                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 54 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ใน
การประชุม ครั้งที่ 2/255๗ เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2557  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จึงประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ระดับ 1 และ ระดับ 3 ประจ าปีงบประมาณ  2557  ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  
      1.1  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  ดังนี้  

  1.1.1  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ            จ านวน 1 อัตรา  

      1.2  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ดังนี้  
            1.2.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร           จ านวน 1 อัตรา  
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  
     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้  
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
                  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้         

      (1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                    
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน                

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

 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น  

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา                

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ  
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ  
      (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม มาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ในกรณี ดังนี้  

(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)  
        (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และ

มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  

                  (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณี
ออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  

ส าหรับภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบลได้ ทั้งนี ้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 0904/ว 9 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน 2510 หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที ่มท 0311/ ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521 และตามความใน    ข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538         
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                ผูส้มัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้  

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  
     ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้   
 3.1 ต ำแหน่งสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1  
       3.1.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่
น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 7,640 บาท หรือตามที่ ก.อบต. ก าหนด       
         3.2  ต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  
                 3.2.1 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต. ก าหนด 

      3.2.2 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน ๑๒,๕๖๐ 
บาท หรือตามที่ ก.อบต. ก าหนด  

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
     4.1  การจ าหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ  
                 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท                      
ตั้งแต่วันที่ 18  มีนาคม  2557  ถึงวันที่ 8  เมษายน  2557  ได้ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ  
     4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

       ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแตว่ันที่ ๑๘  มีนาคม  2557  ถึงวันที่  ๘  
เมษายน  2557  ในวันท าการ เวลา 08.30 – 16.30น.  และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบ
รายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง หมายเลขโทรศัพท์    0–4374-6080  และทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง www.huay-ang.go.th   

 
  4.3  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
                  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้ 

    ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ต าแหน่งละ 300 บาท 
    ต าแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต าแหน่งละ 300 บาท 

     4.4  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ  
       (1) ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายใน 
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วันปิดรับสมัคร รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  

   (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 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 าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ฉบับ  
   (7) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)  
   ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับ

สมัครสอบ กรณีท่ีมีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จะถือว่าผู้สมัครสอบ  เป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คน
ละ 1 ต าแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ต าแหน่ง คณะกรรมการจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 

   ทั้งนี้ในหลักฐานส าเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้             
ทุกฉบับ 
  4.5  การยื่นใบสมัคร  

       ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง                    
ในวันเวลา และสถานที่รับสมัคร  

       ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตน
ด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อม
กับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้  

5. เงื่อนไขการรับสมัคร  
     5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ 
วันที่ 8 เมษายน  2557 ทั้งนี ้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
     5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1, ระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง 1 
ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
      5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ ก าหนดวัน เวลา สถานที่
สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข.)  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม       จังหวัดมหาสารคาม และทาง
เว็บไซต์ www.huay-ang.go.th   

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาค

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร 
(ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้  

๘.  หลักเกณฑ์การตัดสิน  
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบ แข่งขันได้

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก 
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัว
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ  2 ปี หรือวันที่ข้ึนบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  

9.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น  
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  

     (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  
     (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ก าหนด หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

     

http://www.huay-ang.go.th/
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       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  

     (4) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วนราชการที่จะ
บรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  

     (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

       การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่
ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป  

       การยกเลิกการข้ึนบัญชีตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น
อันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้  

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

ข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
10.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  

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 ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  

11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
       11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง 
ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม  

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้
ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้  

11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแอ่งอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้  

11.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ
ส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน  
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11.5 การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้

หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลัง มีต าแหน่งว่าง
อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงล าดับที่สอบแข่งขันได้  

     การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  ต้องเป็นต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ  ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  ในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 

     ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง จะด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ท านองเดียวกัน โปรด
อย่าได้หลงเชื่อ  

           ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557  
 

 
 

(นายสมบูรณ์  ค าสอนทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
ภำคผนวก ก. 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานเริ่มต้น ระดับ  1  และระดับ 3 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

เรื่อง การรับสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  
ลงวันที่  4  เดอืน  มีนาคม  2557 

                                                                                                                                        . 
 

1. สำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 
 1.1  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ   รหัสต ำแหน่ง  101  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม้ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชการ เลขานุการ การตลาด  

การขาย  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย  

             กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า   
 

2. สำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 3  
2.1  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร     รหัสต ำแหน่ง 301 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
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ภำคผนวก ข.  

รำยละเอียดวิชำที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 
                                                                                                                                        . 

หลักสูตรและวธิีกำรสอบแข่งขัน  แบ่งเป็น  3 ภำค  คือ 
ต ำแหน่งระดับ 1   และ ระดับ 3  
ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. วิชำควำมสำมำรถในกำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปเหตุผล ก ำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
              โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม
หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  

2. วิชำภำษำไทย ก ำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
              เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความ สั้น ๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  

3. วิชำควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน  
               เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  

  (1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
  (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
  (3) พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
  (4) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  (5) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
  (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  (7) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ 
 ต ำแหน่งระดับ 1  จ ำนวน  1   ต ำแหน่ง   1  อัตรำ 

1. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  ระดับ 1 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนถึงปัจจุบัน 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนิราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

  
 ต ำแหน่งระดับ 3  จ ำนวน  1   ต ำแหน่ง   1  อัตรำ 
   
  1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร ระดับ 3 
           - ความรู้ในทางงานเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

ปัจจุบัน 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 


