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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
--------------------------------- 

                   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม  
๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง ได้ด าเนินการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม ๒๕61 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปเรียบร้อยแล้ว จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ของต าแหน่งพนักงานจ้าง โดยสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                      ประกาศ ณ วันที่  2๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
    
 
    

                (นายอิสรพงษ์  เสนคราม)  
                นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบกุระสัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61) 
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัครฯ 

ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นางสาวกานติมา   วึกชัยภูมิ 1 มีสิทธิสอบฯ 
     

 

ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก (ทั่วไป) 
 

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัครฯ 

ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นางสาววิลาวรรณ   ปล่องกระโทก 1 มีสิทธิสอบฯ 
2 002 นางสุภาวัลย์   พันธ์มหา 2 มีสิทธิสอบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61) 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธสีอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ 

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค
หรือข้อความสั้นๆ 

- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   

 

วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
 
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธสีอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 

วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ

การท างาน  ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 
เช่น  ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น  

 
 

 
 
 
 



 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
 
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธสีอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ

หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค     
หรือข้อความสั้นๆ 

- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
 
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธสีอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕42 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 
 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ

การท างาน  ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 
เช่น  ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น  

 
 
 

 


