
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ก าหนดวันเวลาสถานท่ีสอบ 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
***************************************** 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  ได้ประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2563ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2562จ านวน 3
ต าแหน่ง 3อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-13ธันวาคม2562นั้น 
 
  บัดน้ี  คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครสอบได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก จ านวน 3 ต าแหน่ง ประกอบด้วย ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่งผู้ช่วย
นายช่างโยธา  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ได้ก าหนดวัน เวลาและ
สถานที่สอบแข่งขัน ดังนี้   

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี  
2.  ก าหนดสอบ วันพฤหัสบดีท่ี26ธันวาคม  พ.ศ.2562 

   -  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  เวลา 09. 00 – 10.20 น.  
   -  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  เวลา 10.30– 11.50 น.  
   -  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  เวลา 1 3.30 น.  เป็นต้นไป 
   (เวลาส าหรับท าข้อสอบ ภาค ก. และภาค ข. อาจเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในข้อสอบ)  

3. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก  
 - ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ และ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ทั้ง 2 ต าแหน่ง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบ  50 ข้อ ๆ ละ  2 คะแนน  ครอบคลุม
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 

 1) วิชาคณิตศาสตร์  
  - อนุกรม  
  - การหาค่าเฉลี่ย , มัธยฐาน,ฐานนิยม  
  - อัตราส่วน , เศษส่วน,ร้อยละ  
 2) วิชาภาษาไทย  
  - ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
  - การสะกดค า, การอ่านค า  
  - การหาความสัมพันธ์ของค า  
  - ความหมายของค า  
  - การใช้ค าให้เหมาะสมกับประโยค  
  - สุภาษิต ,ค าพังเพย  
  - ค าราชาศัพท์  
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 3) อื่นๆ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อบต.  
  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
  -พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน 
  -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
  -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  -ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 
 - ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ส าหรับต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ข้อสอบ 50 ข้อ ๆ ละ  2 คะแนน  ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
 -.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12 พ.ศ.2562 
 -ป้ายจราจร  

       - สัญญาณไฟจราจร 
       - และเครื่องจราจรอื่น  ๆ
-  ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยนาย

ช่างส ารวจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ข้อสอบ  50 ข้อ ๆ ละ  2 คะแนน  ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดังนี ้
  - พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ถึงปัจจุบัน 
                       - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
                      - พระราชบัญญัติความคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
                                -  เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
                       - เทคนิคการประมาณราคา 

  -งานส ารวจ  
 - ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ข้อสอบ  50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดังนี ้
  -พระราชบัญญัติจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) 
พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 

  -ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ  
  -ความรู้ด้านการตรวจสอบและดูแลการจัดช้ือจัดจ้างแบบต่างๆ  

 -  ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ส าหรับต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  (ข้อสอบปฏิบัติการใช้ทักษะ)  ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดังนี ้

  -ทักษะการขับข่ีรถยนต ์
  -ทักษะการดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  
  -การแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆกรณีฉุกเฉิน  
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4.  สถานท่ีสอบคัดเลือก 

  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยให้ผู้ที่          
มีสิทธ์ิสอบ แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ หากผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าห้องสอบภายหลังจาก
คณะกรรมการฝ่ายคุมห้องสอบอนุญาตให้ท าข้อสอบไปแล้ว 15 นาที  คณะกรรมการฝ่ายคุมห้องสอบจะไม่อนุญาต
ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าห้องสอบในขณะสอบห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มท าข้อสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  จะประกาศผลสอบ  พร้อมประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ใน
วันที่  3มกราคม  2563  ณ  ป้ายปิดประกาศหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  
    
    ประกาศ   ณ  วันที่  18ธันวาคม  พ.ศ.2562 
      
       ยงยุทธ พ่อบาล  
      (นายยงยุทธ   พ่อบาล) 

       นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลพุ่มแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
(เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ก าหนดวันเวลา และสถานท่ีสอบ ลงวันท่ี  18ธันวาคม  พ.ศ.2562) 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สอบ หมายเหต ุ
1 นางสาวมาริษา  มหาโคตร 0001  
2 นายอภิวัฒน์  พ่ออามาตย์ 0002  
3 นายตรีรักษ์  แสนสุภา 0003  
4 นางสาวดารารัตน์  แสนสุภา 0004  
5 นางสาวรุ่งนพร  ค าพร 0005  
6 นางสาวดาวล้อมเดือน  พ่อชมภู 0006  
7 นายสรศิลป์  ใจตรง 0007  

 
 
 
 
      (นายยงยุทธ   พ่อบาล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (กองช่าง) 

(เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
และก าหนดวันเวลา และสถานท่ีสอบ ลงวันท่ี  18ธันวาคม  พ.ศ.2562) 

 
ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สอบ หมายเหต ุ

1 นายธนากร  แก้วดี 0001  
 
 
 
              (นายยงยุทธ   พ่อบาล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ส านักปลัด) 

(เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ก าหนดวันเวลา และสถานท่ีสอบ ลงวันท่ี  18ธันวาคม  พ.ศ.2562) 

 
ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สอบ หมายเหต ุ

1 นายฉัตรชัย  เฉลิมจิตร 0001  
2 นายสุบรรณ์  สีวะสา 0002  

 
 
 
 
              (นายยงยุทธ   พ่อบาล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  
 
 


