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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

 เป็นสายงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
.......................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานต าแหน่งประเภท
วิชาการ    
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๔ (๓) ข้อ ๘๖ ข้อ ๙๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
บึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 8 มกราคม 2558  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จ านวน 1  อัตรา 
     เลขที่ต าแหน่ง 26-3-12-3205-001 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  (1) พนักงานส่วนต าบล มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ทีจ่ะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
  (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๒ และด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปโดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  (๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นประเภทวิชาการ  ๑๕,๐๖๐ บาท ( รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก. ) 
  ๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
        ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
        ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง           
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม  2564 
– 27  สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
            ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท  
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ
คัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 

/4.1 ใบสมัคร... 



๒ 
 
   ๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 
   ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ไม่สวมแว่นตา ขนาด  ๑ 
  นิ้ว จ านวน ๓  รูป 
   ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัว พนักงานส่วนต าบล จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล จ านวน  ๑  ชุด 
   ๔.๕ ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๔.๖ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก  
  (รายละเอียดภาคผนวก ค.)  
   ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร 
   ๔.๘ หลักฐานอื่น (ถ้ามี)  เช่น การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น 
   ๔.๙ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑ ชุด  
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ง.) 
  ๕. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก และหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  (รายละเอียดตามภาคผนวก จ.) 
      ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
           เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ( รายละเอียดตามภาคผนวก จ ) 
      ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
           เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ( รายละเอียดตามภาคผนวก จ ) 
         ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
                                ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ( รายละเอียดตามภาคผนวก จ ) 
  ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1  กันยายน  ๒๕64  โดยปิด
ประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
 
 
 

/8.ประกาศ... 
 
 

 



๓ 
 
  ๘. ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
      ๘.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ในวันที่  16 กันยายน  ๒๕64  เวลา ๐9.00 น. – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๒        
   ๘.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่  16  กันยายน 2564            
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น  ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๒ 
  ๙. การแต่งกาย 
  ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาวในวันสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ 
   ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้  โดยเรียง 
ล าดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศ  ณ  องค์การบริหารส่วน             
ต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ   
  ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วยแต่
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอ่ืน ๆ ต่อไปก็ได้ 
  ๑๒. กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง
ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่
เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงให้
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
  ๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๒ เท่า 
ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ 
 

/เพื่อพิจารณา... 
 
 
 



๔ 
 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ในต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๓๐ วัน และ
เมื่อมีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองเป็นอันยกเลิก 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

( นายประยูญ  มงคลน า ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 
 
 
 
 
 
  


