
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจ ุ

เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 

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

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ จ านวน 10 ต าแหน่ง 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2565 และ 
การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
       1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
       2. องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ และทางเว็ปไซต์  
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  (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
       1. การสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่าง
เคร่งครัด และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
       2. ผู้เข้าสอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
เท่านั้น และให้เตรียมดินสอ ปากกา และวัสดุอุปกรณม์าเอง โดยต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส 
       3. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 
       4. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   4.1 การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพสตรี สวมเชื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโล กระโปรงหรือ
กางเกงสุภาพสีด าล้วน (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด) สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา 
        ส าหรับสภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมชุดแต่งกายของศาสนา
อิสลามสีสุภาพได้ และสุภาพสตรีตั้งครรภ์ อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได้ 
   4.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพบุรุษ สวมเชื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโล กางเกงสแล็ค 
สีด าล้วน (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายืด) ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงกีฬา สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย                   
สวมรองเท้าหนังสีสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา 
 
 

http://www.gunju.go.th/


-2- 
 

   4.3 ผู้เข้าสอบสุภาพสตรีและสภาพบุรุษ ห้ามน าเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม                
ผ้าคลุมทุกประเภท ผ้าเช็ดหน้า เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ 
เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง หนังสือ ต ารา เอกสาร กระเป๋า กระดาษ อาหาร เครื่องดื่ม 
และสิ่งอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดให้เอาเข้าห้องสอบได้เข้าห้องสอบ หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อ
เจตนาทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่ก าหนดให้ออกจากห้อง
สอบได้ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่รับฝากของ และไม่
รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหาย ยกเว้นเฉพาะกุญแจรถ กุญแจที่พัก รีโมทรถยนต์ เงิน และกระเป๋าเงินใบ
เล็ก สามารถน าเข้าห้องสอบได้ โดยต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส ซึ่งผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาเอง และวางไว้
ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบเท่านั้น 
        ส าหรับผู้เข้าสอบที่เจ็บป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เฝือกที่ดามหลัง                  
ยารักษาโรคประจ าตัว ฯลฯ ให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดง  
   4.4 ผู้เข้าสอบที่รวบผม ให้ใช้หนังยางรัดผมธรรมดา ต้องไม่มีลวดลายหรือ
เครื่องประดับตกแต่ง 
   4.5 ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่ง
ปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และบัตรประจ าตัวสอบ มาในวันสอบเพ่ือแสดงต่อ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบเพ่ือยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ ถ้าไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงหรือเลข
ประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่ม
เวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ 
        ผู้สมัครสอบที่ชื่อ หรือชื่อสกุล หรือค าน าหน้านามในบัตรที่ทางราชการออกให้ไม่
ตรงกับข้อมูลในการสมัครสอบ ให้น าส าเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวมาแสดง   
   4.6 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพ่ือเข้ารับ
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่
สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้
เป็นการเฉาพะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอ่ืน ๆ ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาสอบประมาณ 45 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และรับฟังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
   4.7 ผู้เข้าสอบรายใดไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.8 ผู้เข้าจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และสถานสอบที่ก าหนดให้ตามตารางสอบ
แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ต้องยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่
ก าหนดให้ออกจากห้องสอบได้ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
   4.9 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบโดยเคร่งครัด และเมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดคุย หรือติดต่อ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้เข้าสอบอ่ืน หากไม่ปฏิบัติตาม อาจจะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลา
ที่ก าหนดให้ออกจากห้องสอบได ้
   4.10 เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ 
เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ที่ นั่งสอบ
จนกว่าจะเหลือเวลาท าข้อสอบอีก 30 นาที จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
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   4.11 ห้ามผู้เข้าห้องสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ หรือกระดาษค าตอบ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุจัดให้ออกจากห้องสอบ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้   
รับการตรวจให้คะแนน และจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   4.12 ผู้เข้าสอบต้องหยุดท าค าตอบทันที เมื่อหมดเวลาท าค าตอบ หรือกรรมการ 
หรือเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบอนุญาตแล้ว ผู้ใดฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระท าการทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ หรือไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนน และอาจจะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ   ณ   วันที่   27  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   2565 

 
 

 (นายวริษฐ์   บุญรุ่ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังน้ี 
(1) สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 
(2) ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(3) ความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ 
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข , อุปมาอุปไมย ฯลฯ 
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(11) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(12) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. 2548  
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)  
6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัต”ิ ของต าแหน่งท่ี สมัครสอบ 

 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังน้ี 
(1) สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 
(2) ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(3) ความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ 
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข , อุปมาอุปไมย ฯลฯ 
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 
(11) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(12) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ห้องประชุมสภาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ 
อ าเภอบึงสามพนั จังหวัด
เพชรบรูณ ์

 
 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังน้ี 
(1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
(3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  
(6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ณ วันท่ี 20 มีนาคม 
2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(7) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
(8) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญช ี 
(9) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังน้ี 
(1) สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 
(2) ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(3) ความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ 
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข , อุปมาอุปไมย ฯลฯ 
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(11) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(12) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ดังน้ี 
1. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ  
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า  
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัต”ิ ของต าแหน่งท่ี สมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศกึษา 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังน้ี 
(1) สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 
(2) ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(3) ความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ 
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข , อุปมาอุปไมย ฯลฯ 
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 
(11) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(12) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ห้องประชุมสภาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ 
อ าเภอบึงสามพนั จังหวัด
เพชรบรูณ ์

 
 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังน้ี 
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
(3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(4) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(5) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
(6) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย  
(7) ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
(8) ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  
(9) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 

 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ดังน้ี 
(1) ความรู้ในงานขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังน้ี 
     (ก) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
     (ข) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
     (ค) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
(3) ทดสอบการขับรถยนต์ 
 
 

ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง พนักงานช่วยชีวิตคน 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 
(3 ชั่วโมง) 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ดังน้ี 
(1) ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกนัจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกนัจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่ง คนงาน 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 
 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
 
ให้รายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.30 น. 
 
หากผู้มีสิทธิสอบรายใดไปถึง
สถานที่สอบและรายงานตัว
ภายหลังเวลาที่ก าหนด อาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
  (1) บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
            (2) ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            (3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
            (4) ทั้งนี้อาจใช้วิธีการใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ารับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

ห้องประชมุสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ 
99 หมู่ 16 ต าบลกันจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 

 
 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ 
วันที่ 3 มกราคม 2566 
 
ให้รายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.30 น. 
 
หากผู้มีสิทธิสอบรายใดไปถึงสถานที่
สอบและรายงานตัวภายหลังเวลาที่
ก าหนด อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบ 
 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน) 
      เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
  (1) บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
            (2) ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            (3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
            (4) ทั้งนี้อาจใช้วิธีการใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความสามารถ
ด้านต่าง ๆ เ ช่น ความรู้ ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม 
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

ห้องประชมุสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลกันจ ุ
99 หมู่ 16 ต าบลกันจุ อ าเภอ                   
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ท่ีทางราชการออกให้ เท่าน้ัน 

- ไม่อนุญาตสัมภาระติดตัวใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

 


