
 
 

ประกาศ
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล

ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล  ประจําป%  
๑๓  อัตรา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
มาตรา  ๒๕  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน  พ
ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�
เง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล พ
สิงหาคม  ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ�  
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข/ารับราชการเป$นพนักงานส�วนตําบล  ลง
พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิเข/ารับการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล 
๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ตามลําดับ 
ภาคความรู/ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก
วันอาทิตย�ท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบลขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนแดง  จึงขอประก
ภาคความรู/ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
การสอบ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 

ก. วัน เวลา สถานท่ีสอบ
ให/ผู/มีสิทธิเข/าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง

ท่ี  ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.
ส�วนตําบลโนนแดง  อําเภอบรบือ 
 
 

 
 

ประกาศองค0การบริหารส�วนตําบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล

ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 

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

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล  ประจําป%  ๒๕๕๗  จํานวน  

อัตรา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  

ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง 
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล พ.ศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งท่ี 
กุมภาพันธ�  ๒๕๕๗  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง จึงประกาศรับสมัคร

เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข/ารับราชการเป$นพนักงานส�วนตําบล  ลงวันท่ี  
ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิเข/ารับการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล 

ตามลําดับ และ ได/ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล 
ภาค ก.) และภาคความรู/ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 

๒๕๕๗  นั้น 

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบลขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนแดง  จึงขอประกาศรายชื่อผู/ผ�านการสอบภาคความรู/ความสามารถท่ัวไป 
ภาคความรู/ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.)  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ
การสอบ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  สอบสัมภาษณ�  ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้

สถานท่ีสอบ  
ให/ผู/มีสิทธิเข/าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ0 

.๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป�นต�นไป  ณ  สํานักงานองค0การบริหาร
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท/ายประกาศ

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล 
ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) และ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) 

อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ได/ดําเนินการ
จํานวน  ๑๓  ตําแหน�ง  

และมาตรา  ๑๗(๕)  และ
๒๕๔๒  ข/อ  ๕๔(๑)  แห�ง

ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
๒๕๔๕  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม 

๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๓๐  
วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ�และ

. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๒๐  
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งท่ี 

องค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง จึงประกาศรับสมัคร
วันท่ี  ๕  เดือน  มีนาคม  

ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิเข/ารับการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล  ลงวันท่ี  
เป$นพนักงานส�วนตําบล 

และภาคความรู/ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.)  ไปแล/ว เม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบลขององค�การ
าศรายชื่อผู/ผ�านการสอบภาคความรู/ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และ

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ
ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

สอบสัมภาษณ0  ในวันเสาร0   
สํานักงานองค0การบริหาร

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท/ายประกาศ 

/ข. ระเบียบ... 



- ๒ - 
 
 

ข. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
ให/ผู/เข/าสอบแข�งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
๑. ให/ผู/เข/าสอบไปถึงสถานท่ีสอบและรายงานตัวต�อเจ/าหน/าท่ีดําเนินการสอบก�อนถึงเวลา

สอบไม�น/อยกว�า  ๓๐  นาที  เพ่ือตรวจสอบความถูกต/องครบถ/วนของเอกสารท่ีต/องยื่นต�อกรรมการสอบภาค 
ค ผู/ท่ียื่นเอกสารไม�ครบถ/วนเป$นดุลยพินิจของกรรมการดําเนินการสอบท่ีอาจจะไม�อนุญาตให/เข/าสอบ 

๒. ให/ผู/เข/าสอบยื่นเอกสารหลักฐานต�อกรรมการดังต�อไปนี้  
๒.๑  บัตรประจําตัวสอบ 
๒.๒  สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ/าหน/าท่ีของรัฐ (ท่ีไม�หมดอายุ) 

หรือหากเป$นใบเหลืองจะต/องไม�หมดอายุพร/อมติดรูปถ�าย จํานวน ๑ ฉบับ  
หากผู/ใดไม�มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าว หรือปรากฏภายหลังว�าผู/สมัคร

สอบรายใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม/ว�าผู/สมัครสอบรายนั้นจะเป$นผู/มีรายชื่อข้ึน
ทะเบียนเป$นผู/สอบผ�านภาคความรู/ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู/ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน�ง(ภาค ข.) ก็จะไม�มีสิทธิได/รับการบรรจุและแต�งต้ังให/เข/ารับราชการในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได/  

จึงประกาศให/ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
 

(นางสาวสมกมล  พูวณกนกรรม) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง 

ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล 
  



 
เอกสารแนบ  ๑ 

 
ตารางกําหนด 

วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ0 
ณ  องค0การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

เอกสารแนบท�ายประกาศ  ลงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

ลําดับที ่ ตําแหน�ง เวลารายงานตัว วันที่/เวลา/สถานที่สอบ 

สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ  ๑  จํานวน  ๓  ตําแหน�ง  ๓  อัตรา   

วันเสาร0  ที่  ๓๑ 
เดือน  พฤษภาคม 
  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
เป�นต�นไป 

ณ   
ห�องประชุม 

องค0การบริหารส�วน
ตําบลโนนแดง 

๑ เจ/าหน/าท่ีบันทึกข/อมูล  ระดับ ๑ 
๑๒.๓๐  น. 
รายงานตัว 

๒ เจ/าหน/าท่ีธุรการ  ระดับ ๑ 

๓ เจ/าหน/าท่ีการประปา  ระดับ ๑ 

สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ  ๒  จํานวน  ๕  ตําแหน�ง  ๕  อัตรา 

๑ เจ/าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๒ 

๑๒.๓๐  น. 
รายงานตัว. 

 

๒ เจ/าพนักงานพัสดุ  ระดับ ๒ 

๓ นายช�างสํารวจ  ระดับ ๒ 

๔ นายช�างไฟฟJา  ระดับ ๒ 

๕ เจ/าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับ ๒ 

สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ  ๓  จํานวน  ๕  ตําแหน�ง  ๕  อัตรา 

๑ เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบภายใน  ระดับ ๓ 

๑๒.๓๐  น. 
รายงานตัว 

๒ นิติกร  ระดับ ๓ 

๓ นักวิชาการประชาสัมพันธ�  ระดับ ๓ 

๔ เจ/าหน/าท่ีสันทนาการ  ระดับ ๓ 

๕ นักวิชาการส�งเสริมสุขภาพ  ระดับ ๓ 

รวมทั้งสิ้น   ๑๓   ตําแหน�ง  ๑๓  อัตรา  

 
 


