
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต านาน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

………………………………….. 
                     ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต านาน   ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
๒๕61  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561  
จ านวน  4   ต าแหน่ง  4  อัตรา    นั้น 

  บัดนี้   การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้น  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกสรรฯ  ตามความในหมวด ๑ ข้อ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รวมทั้ง
เงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครฯ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว    
ปรากฏว่า   มีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง       
ผู้ช่วยครู (เอกวิทยาศาสตร์)  ผู้ช่วยครู  (เอกภาษาไทย) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
(กลุ่มต าแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ) บุคลากรสนับสนุนการสอน  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง 
(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  ดังนี้ 
    (๑) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕61 

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

๑.  ผู้ชว่ยครู (เอกวิทยาศาสตร์) 

 

๐๐๑ 

 

นางสาวรัตติกาล  บัวทอง 

 
 

 

 2. ผู้ชว่ยครู (เอกภาษาไทย)        
 

001 นางสาวปวรรัตน์  ชูชัยสิงหะกุล  

3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(กลุ่มต าแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ) 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 

 

001 
002 

 

นางสาวนภัสวรรณ   บุญรัตน์ 
นางสาวทิพญา   เพชรทองขาว 

 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ภารโรง 
 (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) 

001 นายใพ     บุญมาก 
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                    ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ และการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน  ได้ตรวจสอบตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ได้ยื่นและรับรองในใบสมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
จ้าง และคุณสมบัติเฉพาะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ส าหรับผู้ที่มาสมัครเข้ารับการ
เลือกสรรฯ ไว้แล้ว  แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้  ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเขา้
รับการเลือกสรรฯ  หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครฯ  โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน   
ในวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ     
องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน  จะประกาศรายชื่อ  เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ เพ่ิมเติมต่อไป  ถ้าไม่
ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าว  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ 
(๒)   ก าหนด วัน เวลา  และสถานที่เลือกสรร 
        ๑.   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ  เข้าสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  ตามวันเวลา และ
สถานที่สอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

วัน  เวลา สอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ 

วันที่  8  มิถุนายน ๒๕61
เวลา 08.30-10.00 น. 

   
  เวลา 10.15-11.45 น. 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
 
 
 
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

-ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
ข้อสอบแบบปรนัย 
-ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ 
คะแนน)    ข้อสอบแบบปรนัย 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้
ความสามารถทัว่ไป,ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

-ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบ
สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 
 

 

ห้องประชุม อบต.ต านาน 
 

ห้องประชุม อบต.ต านาน 
 

อบต.ต านาน 

 

 

 
ห้องประชุม อบต.ต านาน 

 
อบต.ต านาน 

 

หมายเหตุ  เวลาสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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(๓) การทดสอบ  

               พนักงานจ้างตามภารกิจ   ทุกต าแหน่ง แบ่งเป็น 3 ภาค 
                       (๑)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เช่น 
                              -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
                              -พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                              -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
                              -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
                              -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
                              -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
                              -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                              -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
                              -กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

                       (๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าที่  ดังนี้  

                               2.1 ต าแหน่งผู้ช่วยครู ทุกวิชาเอก    
                                    -ความรู้ด้านการเรียน การสอน หลักสูตร และการพัฒนา หลักสูตร การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                                    -พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                    -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
                                    -ความรู้ความสมารถเกี่ยวกับวิชาเอกท่ีสมัครฯ 

                                2.2 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มต าแหน่งการเงิน/
บัญชี/พัสดุ) บุคลากรสนับสนุนการสอน  
                                    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
                                   -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
                                  -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบดุล งบกระแสการเงิน  สินทรัพย์ 
                                  -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน 
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                     (3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น   

                    พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) 
                  (1) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น   

 (๔)  ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 
  ๑.  การเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีการสอบต่อไปนี้  อย่างเคร่งครัด 
  ๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
   ๒.๑  ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  
กระโปรง  สวมรองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อเชิ้ต  กางเกงขายาว  โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
                            ๒.๒   เป็นหน้าที่ของผู้ เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และ                
ห้องสอบ 
                            ๒.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบ          
ทุกครั้ง  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด  กรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบอาจพจิารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบในภาคนั้นก็ได้ 
                            ๒.๔   การสอบข้อเขียน 
    ๒.๔.๑   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ  แต่ละภาคไม่น้อย
กว่า  ๓๐   นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    ๒.๔.๒  ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนด  ไปแล้ว ๓๐ นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
    ๒.๔.๓   ผู้ เข้าสอบจะต้องนั่ งสอบตามที่นั่ งสอบและห้องสอบ            
ที่คณะกรรมการด าเนินการสอบฯ  ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในภาคใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
ส าหรับภาคนั้น 
             ๒.๔.๔   ไม่น าต ารา  หนังสือ บันทึกข้อความ  หรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
การทุจริตอ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
            ๒.๔.๕  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
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   ๒.๔.๖   เขียนชื่อ-สกุล  เลขประจ าตัวสอบ  ในกระดาษค าตอบ  และเอกสาร
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในการสอบ  
                             ๒.๔.๗  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก  และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ  หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                             ๒.๔.๘  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
                             ๒.๔.๙  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อในภาคใด  เมื่อส่ง
ค าตอบภาคนั้น แล้วต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
                              ๒.๔.๑๐   แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ใน
การสอบที่คณะกรรมการด าเนินการสอบจัดไว้ให้  จะน าออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออก
ข้อสอบประจ าภาคนั้น ๆ  หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
                               ๒.๔.๑๑  เมื่อหมดเวลา  หรือและกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด
ท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาต
แล้ว 
                             ๒.๔.๑๒  เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
                              ๒.๔.๑๓   ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบ 
                  ๒.๕   การสอบสัมภาษณ์ 
         ๒.๕.๑  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ก าหนดไว้  ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ
ภายหลังที่การสอบได้ด าเนินการไปแล้ว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้         
เข้าสอบก็ได ้
         ๒.๕.๒  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
         ๒.๕.๓  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
                  ๒.๕.๔  เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
สอบไม่เสร็จ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  และต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่    ยังสอบอยู่ 
                      ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามระเบียบ  และวิธีการเลือกสรรนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรรและคณะกรรมการด าเนินเลือกสรรฯ  จะพิจารณาตัดสิทธิ์        
การสอบในครั้งนี ้

   ประกาศ  ณ  วันที่    31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
                         
       
                                                                  (ลงชื่อ)       
                                                                               (นายสมปอง      ช่วยเนียม) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต านาน 


