
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ และการปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค) 
-------------------------- 

  ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี   ไดประกาศรับ
สมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7  ตําแหนง จํานวน 8  อัตรา  ตามประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ฉบับลงวันที่  21  พฤษภาคม  2557 และประกาศรายช่ือผูสอบผานภาค
ความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข)  ซึ่งเปนผูมีสิทธิสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  ฉบับลงวันที่  30  กรกฎาคม  2557  น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามขอ  8  (8.2)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. 2555  ลงวันที่  
12  กันยายน  2555  จึงกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (ภาค ค)  ดังรายละเอียดดังน้ี 
 1.  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  ในวันพุธที่  20  สิงหาคม  2557  เวลา  09.30  
นาฬิกาเปนตนไป  ณ  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    (ตามผนวก  1) 
 2.  ใหผูมีสิทธิเขาสอบมารายงานตัวเวลา  08.00 – 09.00  นาฬิกา  สถานที่สอบ  ณ  องคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 
 3.  การปฏิบัติในการเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  (ตามผนวก  2) 
 หากผูใดไมมารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาว  หรอืปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  ถึงแมวาผูสมัครสอบรายน้ันจะเปนผูมีรายช่ือเปนผูสอบผานภาค
ความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข)  ซึ่งเปนผูมีสิทธิสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  ก็จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันได 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
                       
 

(นายเจริญ  ขันทะมูล) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผนวกแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง  การปฏิบัติเก่ียวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค) 

ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  2557   (ผนวก 2) 
--------------------------- 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค) 
         1.  การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  จะสอบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการ
สอบของประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ลงวันที่  21  พฤษภาคม 2557  
ทั้งน้ีใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบอยางเครงครัด 
        2.ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี    
            2.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม เชน สุภาพสตรีควรสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงแบบ
สุภาพเรียบรอย  (ตองไมเปนผายีนสหรือผายืด)  รองเทาหุมสนหรือรัดสน  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อเช้ิต  กางเกงขา
ยาว (ตองไมเปนผายีนสหรือผายืด)  โดยสอดไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพบุรุษชน  
ผูที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเขา (ยกเวนเครื่องแบบ) เสื้อไมมีแขน หรือสวมรองเทาแตะฟองนํ้าจะไมอนุญาตใหเขา
สอบ 
            2.2 ตองนําบัตรประจําตัวสอบ ที่องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ออกใหไปแสดงควบคูกับบัตร
ประจําตัวประชาชน  หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ชัดเจน  หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง(passport) ไปในวันสอบ หากไมมีบัตร หรือเอกสารดังกลาว 
แสดงตนในการเขาสอบ ใหใชใบรับคําขอมีบัตร  มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือ
ใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน(บ.ป.2 หรือใบ
ชมพู)  หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกอง
ประจําการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน   
            2.3 หามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุ
สื่อสาร  เปนตน  ตํารา  หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน กระเปาสะพาย เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใช
คํานวณได เครือ่งบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เขาหองสอบโดยเด็ดขาด  หากพบวาผูใดนําเขาหองสอบจะถือวา
เจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
            2.4 เปนหนาที่ของผูสมัครสอบ ที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และจะตองเขาสอบ ตามวัน เวลา 
และสถานที่สอบที่กําหนดไว   
            2.5 ผูสมัครสอบจะตองไปถึงสถานที่สอบตามวัน  เวลา  สถานที่สอบ  ที่กําหนดไว  ผูใดไปถึงสถานที่
สอบภายหลังที่การสอบไดดําเนินไปแลว  กรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได 
 2.6 ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบโดย
เครงครัด 
           2.7 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทาน้ัน 
           2.8 เมื่อสอบเสร็จแลวตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบและตองไม
กระทําการใดๆ  อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู 
           2.9 หามสูบบุหรี่ในหองสอบ 
            ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไมไดรับอนุญาตใหเขา
สอบ หรือใหยุติการสอบ  และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  อาจ
พิจารณาใหเปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล 
 
      



 
 
 

ผนวกแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง กําหนด วัน เวลา สถานท่ีสอบ และการปฏิบัติเก่ียวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

ฉบับลงวันท่ี 30  กรกฎาคม  2557 (ผนวก 1) 
------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

(นายเจริญ  ขันทะมูล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ วัน / เวลา สถานท่ี 
1 เจาหนาที่ธุรการ 1 

20  สิงหาคม  2557 
08.00 น. เปนตนไป 

หองสํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

2 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 
3 เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 
4 ชางไฟฟา 1 
5 เจาพนักงานธุรการ 2 
6 เจาพนักงานพัสดุ 2 
7 นักวิชาการเกษตร 3 


