
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ 

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
------------------------------------------ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จ านวน ๖ ต าแหน่ง     
๗  อัตรา  คือ   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  (๑) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     จ านวน  ๒  อัตรา 
  (๒) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ   จ านวน  ๑  อัตรา 
  (๓) ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    จ านวน  ๑  อัตรา 
  (๔) ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างผังเมือง     จ านวน  ๑  อัตรา  

พนักงานจ้างทั่วไป 
(๑)  ต าแหน่ง นักการภารโรง    จ านวน  ๑  อัตรา 
(๒)  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน  ๑  อัตรา 
โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่๓๐  มิถุนายน ๒๕๔๑  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นางสาวมะลิดา  ศรีเพชร  
๒ ๐๐๒ นางสาวธัญชนก  บุญจันทร์  

๓ ๐๐๓ นางสาวปาริฉัตร  เจ๊ะสา  

๔ ๐๐๔ นางสาวศุภนิดา  ชูจันทร์  
๕ ๐๐๕ นางสาวอ าภาพร  ยอดแก้ว  

๖ ๐๐๖ ว่าที่ ร.ต. ณฐวัฒน์  สุขไกร  

๗ ๐๐๗ นางสาวจารุวรรณ  ทองศรีรักษ์  
๘ ๐๐๘ นางสาวกิจติยา  ไหมช่วย  



 
๒.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายจารุพงษ์  อุทัยรังษี  
 

๓.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายวิเชียร  นะระโต  
๒ ๐๐๒ นายสิทธิราช  แขกเพ็ง  

 
๔.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างผังเมือง 

 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายนพดล   คงเมือง  

 
๕.  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายจรัญ  ช่วยไกร  
๒ ๐๐๒ นางแสน  ไชยคีรี  

๓ ๐๐๓ ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา  สุวรรณโณ  

๔ ๐๐๔ นายพัฒนศักดิ์  สุดสุข  
๕ ๐๐๕ นายภาคภูมิ  ลักษณาวงศ์  

๖ ๐๐๖ นายบุญธรรม  รักนุ้ย  

 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๙ ๐๐๙ นางสาวนงนุช  โปจีน  

๑๐ ๐๑๐ นางสาวสุภาพร  พันธ์คีรี  

๑๑ ๐๑๑ นางสาวจิราภรณ์  ค าแก้ว  
๑๒ ๐๑๒ ว่าที่ ร.ต.หญิงพรศิริ บัวทอง  

๑๓ ๐๑๓ ว่าที่ ร.ต.หญิงอริสา  วิลัยพงศ์  

๑๔ ๐๑๔ นางสาวชณากานต์ เลื่อนจันทร์  
๑๕ ๐๑๕ นายพิษณุ  ศิวะปะ  

๑๖ ๐๑๖ นางสาวกัญญารัตน์  ไหมแก้ว  



๖.  ต าแหน่ง นักการภารโรง 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายสนธยา แก่นทอง  

๒ ๐๐๒ นายนงค์  แก้วหนู  

อนึ่ง  ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มี 
สิทธิเข้ารับการเลือกสรร  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรอง
ไว้ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าผู้สมัครราย
นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้างหรือพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งกรณีท่ีจ้างไปแล้ว 

ก าหนดวัน  เวลา  เลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้ก าหนด วัน เวลา ประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง
ไว้ดังนี้ 
  ๑) ประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาค
ความรู้ความ สามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.)  ก าหนดประเมินสมรรถนะใน วันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ข้อสอบปรนัย  ๑๐๐  ข้อ  
๒๐๐  คะแนน  (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ๕๐  ข้อ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๕๐  
ข้อ )  โดยประเมินสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ, ผู้ช่วยช่าง

ไฟฟ้า,ผู้ช่วยช่างผังเมือง (หมายเหตุ  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่สอบ  ที่ภาคผนวก ก) 
  ๒)  ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.) ทุกต าแหน่ง  ก าหนดประเมิน
สมรรถนะในวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  เป็นต้นไป  โดยให้ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรใน วันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ระหว่างเวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย   

  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแต่งกายชุดสุภาพพร้อมทั้งน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้า
รับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย  กรณีผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มารายตัวตามวัน  
เวลา  ที่ก าหนดคณะกรรมการเลือกสรรฯ  จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรร  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายพล  ภัทชวงค์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 



 

ภาคผนวก ก  
 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
              ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้ 
 ๑. วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
หรือทางสังคม หรือทางอ่ืน ๆ  
   ๑.๑ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
   ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

๑.๓ การศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
       ๑.๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

๑.๖ นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
 ๒. วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและ
หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค า หรือ
กลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน  

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
    ๑. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

๑.๑  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                 ๑.๒  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน     
                   ๑.๓  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
  ๑.๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)     
                     ๑.๕  วชิาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์     
 
 
 



 
๒.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ๒.๑  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๒  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.  
๒๕๕๓ 
  ๒.๔  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒.๕  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒.๖  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

๓.  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
                 ๓.๑  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
                  ๓.๒  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                   ๓.๓  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
                   ๓.๔  พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ 

๔.  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างผังเมือง  
  ๔.๑  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
  ๔.๒  ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการพัฒนาเมือง 
   -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   -  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   -   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๔.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน   

 


