
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ได้
ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  ๒๕๕๗  จ านวน  4  
ต าแหน่ง  4 อัตรา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๗(๕)  
และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ  ๕๔(๑)  แห่ง
ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๕  เดือน  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑7  เมษายน  ๒๕๕๗  ตามล าดับ และ ได้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.)  ไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นั้น 

คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  สอบสัมภาษณ์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. วัน เวลา สถานที่สอบ  
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์   

ที่  ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 
 
 

/ข. ระเบียบ...  



- ๒ - 
ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
๑. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก่อนถึงเวลา

สอบไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ต้องยื่นต่อกรรมการสอบภาค 
ค ผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเป็นดุลยพินิจของกรรมการด าเนินการสอบที่อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๒. ให้ผู้เข้าสอบยื่นเอกสารหลักฐานต่อกรรมการดังต่อไปนี้  
  2.1 บัตรประจ าตัวสอบ 

  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุ
พร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  2.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

  2.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
  2.5 ส าเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
  2.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ

พนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง(ภาค ข.) ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑9  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 

 
(นายสุรัชฐ์  จันทะรัง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประธานกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 



          เอกสารแนบ  ๑ 
 

ตารางก าหนด 
วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  ๑9  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เวลารายงานตัว วันที่/เวลา/สถานที่สอบ 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๑  จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา   

วันเสาร์  ที่  ๓๑ 
เดือน  พฤษภาคม 
  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ณ   
ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ  ระดับ ๑ รายงานตัว    
๑๒.๓๐  น. 

 ๒ ช่างไฟฟ้า  ระดับ ๑ 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒  จ านวน  1 ต าแหน่ง  1  อัตรา 

๑ เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๒ 
รายงานตัว. 
๑๒.๓๐  น. 

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 

๑ นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ ๓ 
รายงานตัว 
๑๒.๓๐  น. 

 

รวมทั้งสิ้น   4   ต าแหนง่  4  อัตรา  

 
 


