
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง 

และกําหนดวัน   เวลา   สถานท่ีสอบ   และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
…………….. 

 
 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย    ไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา กําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ถึง 24 สิงหาคม 2559 
ในวัน เวลาราชการ ณ งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย  
จังหวัดขอนแกน  ไปแลว  นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล จึงประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ และกําหนด วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 
 
 

ก. ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
ตําแหนง  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

ลําดับท่ี รหัสประจําตําแหนง ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑/๒๕๕9 นางสาวรัตนา   ไชยสาร  
2 002/2559 นางสุดารัตน   วิชาธรรม  
3 003/2559 นางสาวดาราณี  คัชเตส ี  

 
 

ข.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 

วัน  เวลา  สอบ 
 

วิชาท่ีสอบ 
วิธีการ
สอบ 

 

สถานท่ีสอบ 

 

วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕9 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

 

ภาค ก ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ทายประกาศ) 

 

แบบปรนัย 
(๕๐ ขอ) 

 

 
ณ หองประชุมสภา
องคการบริหาร 
สวนตําบลแวงนอย 
 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
 

ภาค ข   ภาคความรูความสามารถ 
ที่ใชเฉพาะตาํแหนง 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ทายประกาศ) 

แบบปรนัย 
(๕๐ ขอ) 

 
เวลา ๑๑.๓๐ น. เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  

 

 สําหรับรายละเอียดหองสอบและท่ีนั่งสอบสามารถตรวจสอบไดจากปายประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย  และบริเวณหนาหองสอบ 
 

/ค. ระเบียบเกี่ยวกับ... 



-๒- 
 
ค.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
 ๑. การสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบ และหัวขอท่ีแนบ
มาพรอมนี้  และใหผูเขาสอบคัดเลือกปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามท่ีกําหนดไว 
 ๒.   ใหผูเขาสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  ๒.๑  แตงกายชุดสุภาพ 
  ๒.๒ ผูเขาสมัครสอบคัดเลือกตองเตรียมปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา และยางลบมาเพ่ือใชในการ
ทําขอสอบ 
  ๒.๓ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้งเพ่ือ
แสดงตนหากไมมีบัตรดังกลาวกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบก็ได 
  ๒.๔ ไปถึงสถานท่ีสอบกอนกําหนดเวลาเขาสอบในแตละวิชา และจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือ
ไดรับคําสั่งหรือประกาศจากกรรมการคุมหองสอบใหเขาสอบได  ผูเขาสอบคัดเลือกท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีเริ่ม
สอบวิชาใดไปแลว  ๓๐  นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบในวิชานั้น 
  ๒.๕  หามมิใหผูเขาสอบคัดเลือกออกจากหองสอบกอน  ๔๕  นาที  นับแตเริ่มใหทําขอสอบ 
  ๒.๖ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบตามท่ีกําหนดผูใดนั่งสอบผิดท่ีในวิชา
ใดจะไมไดรับ การตรวจใหคะแนนสําหรับวิชานั้น 
  ๒.๗  หามนําหนังสือ  ตํารา  หรือเอกสารอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ 

๒.๘  หามนําเครื่องคํานวณเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
  ๒.๙ เม่ืออยูในหองสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และจะ
ออกจากหองสอบได  ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบแลวเทานั้น 

 ๒.๑๐  หามสูบบุหรี่ในหองสอบ 
  ๒.๑๑ ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบใหครบถวน เขียนเลขประจําตัวสอบและชื่อ – 
สกุล เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
  ๒.๑๒ เม่ือจะสงกระดาษคําตอบใหตรวจสอบใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง   หากสงสัยประการใด
ใหสอบถามคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบ 
  ๒.๑๓ เม่ือจะสงกระดาษคําตอบกอนหมดเวลาสอบใหยกมือข้ึน  เพ่ือใหกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีประจําหองสอบทราบ  หามลุกจากท่ีนั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง 
  ๒.๑๔  เม่ือหมดเวลาทําคําตอบในวิชาหนึ่ง ๆ    จะมีสัญญาณแจงใหทราบผูเขาสอบจะตอง
หยุดทําคําตอบทันที และตองรอใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีประจําหองสอบเก็บกระดาษคําตอบ และขอสอบ
เสียกอนจึงออกจากหองสอบได 
  ๒.๑๕  หามนําขอสอบ  หรือกระดาษคําตอบท่ีเหลือหรือไมใชออกจากหองสอบเด็ดขาด 

๒.๑๖  เม่ือออกจากหองสอบแลว  ตองไมกระทําการใด  ๆ  อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 
๒.๑๗ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีประจํา 

หองสอบโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนระเบียบ หรือวิธีการสอบคัดเลือกครั้งนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการ
สอบ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาพิจารณาสั่งไมใหตรวจคําตอบเฉพาะวิชาใด  วิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได 

 
/ง. การสอบภาค... 



-๓- 
 
ง.  การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สอบสัมภาษณ) 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเขาสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน และตองไดคะแนนสอบในแตภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 

           ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได 
 

            จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๒6   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
     จํานงค    หนายโสก 

(นายจํานงค   หนายโสก) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1  ทายประกาศ 
 
 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง                                 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง                                          
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ) 

ลงวันท่ี 26 สิงหาคม  2559 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ฯ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป   โดยวิธีการสอบขอเขียน  
(คะแนน เต็ม 100 คะแนน) ดังตอไปนี้ 

1. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป เปนการทดสอบในการคิดและหาเหตุผล โดยใช
ขอมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอ่ืน ๆ เหตุการณปจจุบันทาง
การ เ มื อ ง   เ ศ รษฐ กิจ  หรื อสั ง คม   น โ ยบายของรั ฐบาล  น โ ยบาย
กระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. วิชาภาษาไทย เปนการทดสอบความรู และความสามารถในการใชภาษาโดย
การสรุปความและตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้น ๆ 
หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงโดยวิธีการสอบขอเขียน เกี่ยวกับกฎหมายตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

1. ระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบัญ พ.ศ. 2526             
และแกไขเพ่ิมเติม 

3. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537               
และแกไขเพ่ิมเติม 

4. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 
2542 

5. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
6. พ.ร.ฏ.วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
8. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
9. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแกไขเพ่ิมเติม 
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน         
พ.ศ. 2547 


