
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ระดับ ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
------------------------------------------------------ 

              อาศัยอ านาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๗ เดือน มีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ จึง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
๑.ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

๑.๑  ต าแหน่งสายงาน ระดับ ๓  
 (๑) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน ๑ อัตรา 

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร

สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๑ เดือน  พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๔๕ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุ ข

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  



(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ดังนี้  

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
                 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

       (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
       (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา      
 เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
        (๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือ   

 หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน ต าบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
        (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต .จังหวัดมหาสารคาม )อาจ
พิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ในกรณี ดังนี้  

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)   
       (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ  เกินสอง

ปีแล้ว   และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  
        (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  และ

มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ 



๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๒๑ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน 

     ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีองค์ การบริหารส่วน
ต าบลหนองเรือก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 
๔. เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร  

คุณวุฒิปริญญาตรี     จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท  
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน  

ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ 
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  ดูรายละเอียดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และและตรวจสอบผ่านเว็บไซ ต์ www.nongruea.go.th หรือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอในเขตจังหวัดมหาสารคาม  หรือ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗ ต่อ ๒๑ 

        ๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน  
    ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบ
สมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๖ เดือน จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูปและบัตรประจ าตัวสอบ                   
จ านวน ๒ รูป  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ  

(๓)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัคร  
สอบจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครกรณี
หลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมส าเนา อย่างละ 
๑ ฉบับ  

(๔)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิ น ๑ เดือ น                    
นับตั้งแต่วัน ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ  (ฉบับจริง) 

  (๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
(๖ ส าเนาใบปริญญาบัตร  
(๗) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง

ตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ แข่งขันของ



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดั บไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ซึ่งใช้
คุณวุฒิเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ สั่ง
บรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่
มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันในครั้งนั้น 

ทั้งนี้ในหลักฐานส าเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ทุกฉบับ 
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ  
 ๗ .๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ก ) คะแนนเต็ม  

๑๐๐ คะแนน โดยข้อสอบปรนัย ดังนี้ (สอบภาคเช้า) 
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ

ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ก็ได้ 

(๒) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดย
การให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสม
กับการทดสอบความรู้ความสามารถ  

(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบ
ส านักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 ๗ .๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข ) คะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน  ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (สอบภาคบ่าย) 

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์  



ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ื อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
๘. เกณฑ์การตัดสิน  
 ๘.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

๘.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข )และ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
๙. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

๙.๑ การข้ึนบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้ จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( 
ภาค ค )มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค )
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ( ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ( ภาค ข ) เท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงก ว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ ๙.๒ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี 
นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ให ม่
แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มี
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนด
ไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีการประก าศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่ ให้
ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเรือที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมี
อายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแตก่รณ ี 
๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  

 ๑๐.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้ง 



๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ  ภายในเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วน  ต าบลหนองเรือก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลา
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน  

  ๑๐.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่ จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งที่สอบได ้ 

๑๐.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่
ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 

  ๑๐.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๐.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรก
ที่บรรจุในครั้งต่อไป 
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๑.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่ง ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะ ขอโอน ไป สังกัดหน่วยงาน
ราชการ อ่ืนได้  

๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจาก ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งนั้นหรือ
ต าแหน่ง อ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุ ฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเก้ือกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

๑๑.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามท่ีประกาศไว้ ถ้า ผู้สอบแข่งขันได้ถึง
ล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะ
น ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้  

๑๑.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือส่ว นราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

๑๑.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่
ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่ง
ได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 
๑๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน  



ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้ 
        ๑๒.๑ ต าแหน่งระดับ ๓   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๒๐๐  บาท  

 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่
มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น  
๑๓. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน  

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  ประกาศภายในวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ .ศ.
๒๕๕๖  วัน   เวลา   สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เรือ และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.nongruea.go.th   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ ด าเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและ
ยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหาก
ผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุ จริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเรือ ได้ทราบทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๔๓ – ๗๓๑-๑๓๗ ต่อ ๒๑ หรือทางโทรสาร 
๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗ ต่อ ๓๑ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

              
                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ระดับ ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ลงวันที่ ๒๒  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
             คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

 ๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รหัสต าแหน่ง ๓๐๑ 
  ชื่อต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อ
เสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน อบต .  
แผนอ าเภอ  แผนงานจังหวัดและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  รัฐศาสตร์ วิจัยทาง
สังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่  ก .อบต .ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่
การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่า
ด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะ   อย่างยิ่งของประเทศไทย 

  ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 



ภาคผนวก ข 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ลงวันที ่ ๒๒  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ 

 ๑.ความรู้ในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

  - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 


