
          
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสอบคัดเลือก          

บุคคลเปนพนักงานจาง   ประจําป   2562 
***********************************  

ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลระเว  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงาน 
จางขององคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติงานชวยเหลือพนักงานสวนตําบลตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  3  ป ( พ.ศ. 2561 – 2563  )  ดังรายละเอียดตามประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลระเว  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ  2562   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ  2562  เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลระเว  จํานวน  3  ตําแหนง            รวม  
3  อัตรา ดังน้ี คือ  

1. พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  คือ 

1.1  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( กองคลัง )                จํานวน   1   อัตรา  
2. พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  2   ตําแหนง  คือ   

 2.1   ตําแหนง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )  ( สํานักงานปลัด )        จํานวน   1   อัตรา  
 2.2   ตําแหนง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี ) ( กองคลัง )     จํานวน   1   อัตรา   
ไดดําเนินการรับสมัครตั้งแตวันท่ี  1 มีนาคม  2562  จนถึงวันท่ี  12  มีนาคม   2562    แลวนั้น 

                บัดนี้  ไดสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร  กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแลว  องคการบริหารสวน
ตําบลระเว    จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  ดังนี้  

1.  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( กองคลัง )               
ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล หมายเหต ุ

1 01001 นางสาวกนกวรรณ    ทองแดง  
 

2.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )    ( สํานักงานปลัด )               
ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล หมายเหต ุ

1 02001 นายพินิจ    ดวงศร ี  
 

3.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป  ( ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี )  ( กองคลัง )               
ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล หมายเหต ุ

1 03001 นางสาวไมตรีจิตร   ทองพุ  
 

องคการบริหารสวนตําบลระเว   จะดําเนินการสอบดังนี้ 
         -  วัน และ เวลา สถานที่สอบคัดเลือก   
  องคการบริหารสวนตําบลระเว  จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
ต้ังแตเวลา  10.00  น. เปนตนไป ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
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วันศุกร ที่ 15 มีนาคม  2562 

ภาคเชา   สอบขอเขียน   ตั้งแตเวลา  10.00  น. เปนตนไป  ทุกตําแหนง   ( 50  คะแนน ) 

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ( ภาค ก  )  (  คะแนนเต็ม 60  คะแนน )  ตั้งแตเวลา  10.00 น. 
เปนตนไป 

 ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  โดยวธิีสอบขอเขียน  โดยคํานงึถึง  ระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

   - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
  

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 - การใชภาษาและเหตุผล 

 - ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ( ภาค ข ) ( คะแนนเต็ม  20  คะแนน ) 
ต้ังแตเวลา  13.00 น. เปนตนไป 

   - ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหนงท่ีดําเนนิการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติ หรือใหลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม ดังน้ี 

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( กองคลัง )   
- การใชคอมพิวเตอร  Microsoft Word , Microsoft Excel  ( ตามรายการและเวลาท่ี อบต. กําหนด ) 

ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต ) 
 - พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 - พระราชบัญญัติวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี ) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

 - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีที่ดินและสิง่ปลุกสราง ป พ.ศ.2562 

2.  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ  ( 20 คะแนน ) 
           -   พิจารณาจากเอกสารการสมัคร, ขอมูลทั่วไป, ประวัติบุคคล 

 -   ประสบการณในการทํางาน 
 -   พิจารณาจากความรู ความสามารถทั่วไป, ความสามารถพิเศษ 
 -  พิจารณาจากบุคลิกลักษณะทั่วไป, กิริยา, ทาทาง, ทวงที, วาจา,อารมณ,อุปนิสัย,ไหวพรบิ, ปฏิภาณ,

ทัศนคติ, อื่นๆ 
** หมายเหตุ ** 

ผูที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตร             
ไมต่ํากวา รอยละ  60 
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ก.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 

ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
1. ใหแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทา

หุมสน  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน  ประพฤติตนเปน
สุภาพชน   

2.  เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และหองสอบ 
3. ตองนําบัตรประจําตวัสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง     เพื่อใชแสดงคูกัน 

หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด  กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบวิชา
นั้นก็ได 

4. การสอบคัดเลือก 
4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบ  กอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา  15  นาท ี แตจะเขา

หองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ  หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 
4.2 ผูเขาสอบไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนด  เริ่มสอบภาคเชาหรือภาคบายในตาราง

สอบไปแลว  30  นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
4.3 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่น่ังสอบและหองสอบที่คณะกรรมการดําเนินการสอบฯ  

กําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับวิชานั้น 
4.4 ไมนําตาํรา  หนังสือ  บันทึกขอความ  หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ 
4.5 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนาํของกรรมการหรือเจาหนาที่คมุสอบโดย

เครงครดั 
4.6 ภายใน  15  นาที  นับแตเวลาที่กําหนด  เริ่มสอบในตารางสอบ  จะออกจากหองสอบ

ไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
4.7 เขียนเลขประจําตวัสอบ  ชื่อ – สกุล  ในทุกกรณีท่ีเก่ียวของกับการตอบขอสอบและให

เขียนเลขประจําตวัสอบเฉพาะในที่ท่ีกําหนดใหเทานั้น 
4.8 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก  และ

ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ  หรือเจาหนาที่คุมสอบ 
4.9 ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 

                        4.10  ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา  หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด  เมื่อสงคาํตอบวิชา
นั้นแลวตองไดรับอนุญาตจากรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
                         4.11 แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการสอบจะนําออก
จากหองสอบไดก็เฉพาะที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอนุญาตเทานั้น 
                         4.12 เมื่อหมดเวลา  หรือกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบ  จะตอง 
หยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว 
                          4.13 เมื่อออกจากหองสอบไปแลว  ตองไมทําการใดๆ  อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู 

5. หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ  หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตให

เขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ  จะพิจารณาสัง่งดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา  
ก็ได 
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องคการบริหารสวนตําบลระเว   จะประกาศผลการสอบคัดเลือกพรอมประกาศข้ึนบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได  ในวันจันทร ที่  18  มีนาคม  2562   เวลา  13.00  น.  (หรือจนกวาจะแลวเสร็จ) ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  และทางเว็ปไซด  www.rawe.go.th 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   14   เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)      ศุภร    คูณผล   

     ( นางศุภร    คูณผล  ) 
                          นายกองคการบริหารสวนตําบลระเว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


