
 
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองลี 

เรื่อง  รับสมคัรสอบคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล  
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดบัปฏบิัตกิาร 

............................................................ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จะด าเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพื่อเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ จ านวน  1 ต าแหน่ง 1  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 5 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 
2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ดังนี้ 
   

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง  25-3-01-3102-001  

จ านวน 1  อัตรา 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์รับสมัครคัดเลือก 

2.1 พนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 
1หรือสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภทท่ัวไป โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.อบต.ก าหนด (ภาคผนวก ก) 

2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า  15,060 บาท  ณ  วันท่ีสมัคร 
3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

    ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีต้อง
ใช้ในการสมัคร ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีก าหนด สมัครด้วยต้นเอง ท่ีส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่  14 – 27 สิงหาคม 2561 ในวันเวลา
ราชการ สอบถามรายละเอียดไ ด้ ท่ีหมาย เลขโทรศัพท์  08 -9676 -9292 หรื อ ดู ไ ด้ ท่ี เ ว็ป ไซ ต์  
www.muanglee.com 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อม 
หลักฐานต่างๆ ซึ่งผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือก าชับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
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4.1 ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (ภาคผนวก ข)  
4.2 รูปถ่ายชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  

ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป เขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่าย
ก ากับด้วย 

4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล) จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาประวัติพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  ชุด 
4.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ

คัดเลือก จ านวน  1  ชุด  
4.6 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาคผนวก ค)  
4.7 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบ

คัดเลือกฯ (ภาคผนวก ง)  
4.8 ใบรับรองแพทย์ออกจากหน่วยงานรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร  

จ านวน  1  ฉบับ 
4.9 หลักฐานๆ  เช่น  การเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ฯลฯ  (ถ้ามี) 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบต าแหน่งละ  200  บาท (เมื่อสมัคร
สอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน) 

6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน 
(ภาคผนวก จ) ประกอบด้วย 

6.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
โดยวิธีสอบแบบปรนัย  100  ข้อ 

  6.2 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
          โดยวิธีสอบแบบปรนัย  100  ข้อ 
    6.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
          โดยวิธีการสัมภาษณ์   
 

7. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก  
    ผู้มีสิทธิ์เข้าสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในประกาศรับ
สมัครคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการ ตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกและจะกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้
ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อาจไม่รับ
สมัครสอบคัดเลือกและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้น 
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จะประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ 
มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ก าหนด เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก ในวันที่  29 สิงหาคม 2561   
โดยปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน หรือดูได้ท่ีเว็ปไซต์  
www.muanglee.com  

9. วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
    คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบกับการสอบ  
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 โดยปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น 
จังหวัดน่าน หรือดูได้ท่ีเว็ปไซต์  www.muanglee.com  

10.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามท่ีคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

 
11.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี  

    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 2 เท่าของอัตรา
ว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน 
นับจากประกาศผลการสอบการคัดเลือก และเมื่อได้บรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างท่ีจะ
แต่งต้ังแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก   

12.  การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือก  
    ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเฉพาะต าแหน่งว่างองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จากบัญชีผู้ผ่ านการคัดเลือก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่านแล้ว 

  จึงประกาศมาให้เพื่อทราบโดยท่ัวกัน    

ประกาศ  ณ  12  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61  
 
 
 
                (นายวิชิต     บัตริยะ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
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