
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  ระเบียบและวิธีการสอบ 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

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

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศ     
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างโดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 
2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา                   
ลงวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์  ๒565 นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศให้ทราบดังต่อไปนี้ 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ดังนี้ 
   1.1.ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2 คน ดังนี้  

ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 001 นายอภิชาติ หอมกลิ่น ปริญญาตรี
(คอมพิวเตอร์) 

ขาดคุณสมบัติไม่มีหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
จากนายจ้างตามประกาศฯ ข้อ 3 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2 002 นายปริญญา ยศธเเสน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ขาดคุณสมบัติไม่มีหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
จากนายจ้างตามประกาศฯ ข้อ 3 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   
  1.2. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน 2 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 001 นายศุภศิษฎิ์ เขียวคีรี ปริญญาตรี
(คอมพิวเตอร์) 

ขาดคุณสมบัติไม่มีคุณวุฒิการศึกษา              
ตรงตามประกาศฯ ข้อ 1 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

2 002 นายพีรศักดิ์ เสนุชัย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง               
(ช่างไฟฟ้า) 

มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

3 003 นายบัญชาชัย แสงเงิน ม.3 ขาดคุณสมบัติไม่มีวุฒิการศึกษา           
ตามประกาศฯ ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 
  1.3.พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งภารโรง จ านวน 2 คน ดังนี้ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 001 นายสุภาพ นุชบ้านป่า ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2 002 นายบุญล้อม นิมขุนทด ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
   1.4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 คน ดังนี้ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 001 นางสาวสุภารัตน์ พลค า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ช่างส ารวจ) 

มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  
  1.5.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4  คน ดังนี้ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 001 นางสาวนาตยา  สุดชารี ปริญญาตรี               
(การศึกษาปฐมวัย) 

ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งทักษะใน
งานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ป ี              
ตามประกาศฯคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2 002 นางสาวศรัญญา  ราซาน ปริญญาตรี                 
(เทคโนโลยี่โทรคมนาคม) 

มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

3 003 นางสาวกัลย์ณิศา  ศิริ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู(สาขาการศึกษา) 

ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งทักษะใน
งานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ป ี              
ตามประกาศฯคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
       ล าดับ... 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าผู้เข้า

สอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

4 004 นางสาวล าไพร  บุตรวิเศษ ปริญญาตรี               
(รัฐศาสตร์การปกครอง) 

มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศฯ    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
 

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเตา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานจ้างจากการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ในครั้งนี ้
  ๒.  ก าหนดการวันเวลาและสถานที่สอบ ในวันพุธ ที่  23 มีนาคม ๒๕65  ณ อาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ดังนี้ 
   ๒.๑  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑0.3๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้อเขียน 

   ๒.๒  เวลา ๑๑.0๐ - ๑๒.3๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ข้อเขียน 
   2.3  เวลา 14.00 - 15.30 น. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค. ) สัมภาษณ์ 

  ๓.  การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
  ๔.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ตามประกาศนี้ (ผนวก ข ท้ายประกาศฯ) 
  ๕.  ประกาศผลการสอบ ในอังคารวันที่  29 มีนาคม 2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตา และทางเว็บไซต์ www. http://www.muangtao.go.th/ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตา 
         
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
 

                                 (นายบวร  พิมพ์แพน) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

 
  
 
  
           
 
 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  

ลงวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
 (1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              (2) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
              (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
              (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
              (5) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
              (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
              (7) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
              (8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
              (9) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
              (10)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
             (1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
             (2) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
             (3) รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
             (4) หลักสูตรแกนกลาง 2551 การออกแบบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้  
             (5) การจัดประสบการณ์ 
             (6) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับปัจจุบัน 
             (7) สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
             (8) พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
             (9)  จิตวิทยาส าหรับครูปฐมวัย  
             (10) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 



 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  

ลงวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความการ
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    อย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

           (3) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพ่ิมติมจนถึงปัจจุบัน 
(4) พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543   

           (5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
           (6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
           (7) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

(8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(9) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(10) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(11) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 

 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  

ลงวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความการ
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    อย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

(2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

 (4)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัย)   

(4) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น  
ส ารวจตรวจตราเพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย   วาตภัย และภัยอ่ืนๆ 
การฟ้ืนฟูและบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย เป็นต้น 

(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(7) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจร            

ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 
(8) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 

 



 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  

ลงวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ภารโรง 
 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความการ
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    อย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
           (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
           (4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
           (5) พระราชบ ัญญ ัต ิจราจรทางบก พ .ศ . ๒๕๒๒ ซึ ่งแก ้ไข เพิ ่ม เต ิม โดยพระราชบ ัญญ ัต ิจราจร                   
ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 
           (6) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  

ลงวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความการ
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    อย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
          (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจร   ทางบก 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 

          (5) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แนวการสอบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ 
 

การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร 
1. สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมน ามาในวันสอบ ดังนี้ 

1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าที่หน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลข 
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (ส านักงาน ก.พ. จะไม่อนุญาตให้ใช้ ใบแจ้งความ ส าเนาบัตรหรือบัตรอ่ืนๆ เช่นใบขับขี่ 
หนังสือเดินทาง เป็นต้น) 
  1.2 ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า 
  1.3 กระเป๋าเงิน 
 2. สิงที่ห้ามน าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบจะถือว่าเจตนา
กระท าการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที่ ได้แก่ 
  2.1 เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ 
  2.2 เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
  2.3 เอกสาร ต ารา 
  2.4 กระเป๋าต่างๆ  
 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเสื้อ 
ไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ า 

2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ี ได้เริ่มท าข้อสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4. ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ตามท่ีทางคณะกรรมการด าเนินการสอบ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดเลขประจ าตัว 

สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
5. ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 
6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะ 

ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและไม่มีสิทธิสอบในการสอบครั้งต่อไป 
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
8. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที  

และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
  
การยุติการท าข้อสอบ 
 หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเข้า
ห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการท าข้อสอบทันทีและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาท า
ข้อสอบ รวมทั้งจะไม่จะไม่ตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 
  


