
  
 
 
                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 

ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
--------------------------------------------------------------- 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จะ
ดำเนินการ  สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพ่ือแต่งตั้งเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป  ให้
ดำรงตำแหน่ง   ในสายงานประเภทวิชาการ  ระดบัปฏิบัติการ  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา 

          อาศั ยอำน าจตามประกาศคณ ะกรรมการพนั กงานส่ วนตำบลจั งหวัดศรีสะ เกษ                     
ลงวันที่  1๐ มกราคม  25๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558  และมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งที่   2/๒๕๖4 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564                  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ดังนี้ 

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก   
    1.1 ตำแหน่ง นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน  1  อัตรา 
 เลขที่ตำแหน่ง  55-3-01-3810-001    สังกัด สำนักปลัด 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 2.1  พนักงานส่วนตำบล  ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น  

จากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และหรือตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกัน    
ไม่น้อยกว่า  2 ปี  
     ๒.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก) 
     ๒.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า  15,060  บาท 

3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ  

ที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนดด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 
2564  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐-4562-8158-9 หรือดูได้ที่
เว็บไชต์ http://www.kluaykwang.go.th 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร             
พร้อมหลักฐานต่างๆ ซึ่งผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 
 4.๑ ใบสมัครสอบพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 
กำหนด (ภาคผนวก ข)   
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 4.๒ รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ   
ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  3  รูป  โดยเขียนชื่อตัว  ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
 4.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง ทุกหน้า  จำนวน ๑ ชุด 
 4.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (พนักงานส่วนตำบล)  จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
 4.๕  สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)   
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งที่จะสมัครสอบคัดเลือก  อย่างละ ๑ ชุด  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลั กสูตร
ต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี  ควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผล                
การเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย  สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย  จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 4.6 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด  อนุญาตให้สมัคร
สอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ค) 
 4.7 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคผนวก ง) 

 4.8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามที่  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิน  1 เดือน นับถึงวันสมัคร             
จำนวน ๑ ฉบับ  
 4.9 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งละ 200 บาท             
(เม่ือยื่นสมัครสอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)   

 5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้ 

 6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา 

การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติ งาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ
ตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย ๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอียดเนื้อหาวิชา  (ภาคผนวก จ)      

      6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย 100 คะแนน ) โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากสอบทั้งข้อเขียนและ            
สอบปฏิบัติให้กำหนดคะแนนสอบข้อเขียน  100 คะแนน  (ภาคผนวก จ)  
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       6.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์  หรือประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอ่ืนๆ                

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการให้คะแนนให้ชัดเจน                      
ในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ
ตำแหน่งหรือ  ด้านอืน่เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

 7. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศ           

รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันรับสมัครสอบคัดเลือกและผู้ สมัครสอบคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบ                          
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน                
ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อาจไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
รายใด               มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่
มีสิทธิ                   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น 

  8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
         8.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.อบต.ทั่วประเทศ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ภายในเขตจังหวัดศรีสะเกษทราบ  ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ และเว็บไซต์ http://www.kluaykwang.go.th 
         8.๒  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2564                    
โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

         ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
จะไม่ให้ผู้นั้น เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้นั้น                     
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 

      9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
         9.๑  ผู้สอบคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)    ใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  
                9.2  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 9.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
จะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวม
ทุกภาคและลำดับที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เพ่ือดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 
          9.3  องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก   ของอัตราว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑                 
ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว             
บัญชีสำรองให้ยกเลิก 
 
 /๑๐  การแต่งกาย
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  10. การแต่งกาย 
 ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  จะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวในวันสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์  โดยให้นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) และบัตรประจำตัวสอบไปแสดงตัว
ในวันสอบคัดเลือกด้วย 

  ๑1. กรณีมีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ใน
การสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  จะรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
ทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะ
ภาค  ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามทีเ่ห็นสมควร ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่เฉพาะภาคที่ยกเลิก สำหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
   

  ๑2. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ใน                               
วันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่ วนตำบลกล้วยกว้าง และเว็บ ไซต์  
http://www.kluaykwang.go.th โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

12.1 กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม        
กับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 

12.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน          
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

12.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน            
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

12.4 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป  (ภาค ก)เท่ากัน ให้ผู้ ได้รับ                   
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า                                                                                                                                                                                                                               

    ๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 
             ผู้ ผ่ านการสอบคัดเลือกในตำแหน่ งใด จะได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ งก็ต่อเมื่ อ                  
ได้รับความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษแล้ว   
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบ
คัดเลือกตามลำดับ และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคำสั่งให้พ้นจาก
ตำแหน่งต่อไป 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                         (นายไพบูลย์  เชื้อทอง) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 
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