
ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคล 
เปนพนักงานสวนตําบล  ประจําป  พ.ศ. 2547 

  
 

ตําแหนงที่รบัสมัครสอบแขงขัน 
   1.  สายงานที่เร่ิมตนจากระดบั  1   

1.1  ตําแหนงชางโยธา  ระดบั  1 
1.2  ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ  ระดับ  1 
1.3 ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ระดับ  1 

2.  สายงานที่เร่ิมตนจากระดบั  2  
2.1 ตําแหนงนายชางโยธา  ระดบั  2 
2.2 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ระดับ  2 
2.3 ตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ  2 

3.   สายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดับ  3 
1.1 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับ  3 
1.2 ตําแหนงนกัพฒันาชมุชน  ระดับ  3 
 

หนวยงานทีร่บัสมัคร 
  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวดัสตูล 

 

วัน  เวลา  และสถานที่รบัสมัครสอบแขงขัน 
1. กําหนดการรับสมัครสอบแขงขัน 

รับสมัครระหวางวนัที่  12  กรกฎาคม  2547  ถึงวนัที ่ 30 กรกฎาคม  2547  ในวนัและ 
เวลาราชการ  ณ  หอประชุมสตูลวัฒนา  บริเวณศาลากลางจงัหวัดสตูล  ถนนสตูลธานี  อําเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล  91000 

2. การจําหนายใบสมัครและคูมือการสมัครสอบ 
จําหนายใบสมัครและคูมือการสมัครสอบ  ระหวางวันที่  5-30 กรกฎาคม  2547  ในวนัและ 

เวลาราชการ  ในราคาชุดละ  70  บาท  โดยสามารถซื้อใบสมัครและคูมือการสมัครสอบดวยตนเอง  ณ  สํานักงาน 
ทองถิน่จงัหวดัสตูล  ชั้น  2  ศาลากลางจงัหวัดสตูล  (หลังใหม)  ถนนสตูลธาน ี อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  
โทร. 0-7472-5160-61 
 
 
 



  3.  วิธีการยื่นใบสมัคร  ใหยืน่ใบสมัครดวยตนเอง  โดยผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัคร
และบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือของตนเอง  และรับรองสําเนาถกูตองในเอกสารที่กําหนดทุกฉบับแลวยื่น   
ใบสมัครของตนเองและชาํระคาธรรมเนยีมสมัครสอบตามระดับตําแหนงในวัน  เวลา  และสถานที่ทีก่ําหนด  
และมีสิทธิ์สมคัรสอบไดเพียง  1  ตําแหนง  เทานั้น 
 
 

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  -  ตําแหนงระดับ  1  และระดับ  2  คาธรรมเนียมสอบ  100  บาท 
  -  ตําแหนงระดับ  3   คาธรรมเนียมสอบ  200  บาท 
 

การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขาสอบ 
  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ฯ ในวนัที ่ 9  สิงหาคม  2547  ตารางสอบ  หองสอบ  
สถานที่สอบ  และรายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบแขงขันจะประกาศใหทราบในวนัที ่ 23  สิงหาคม  2547               
ณ  สํานักงานทองถิน่จงัหวัดสตูล และสํานกังานทองถิน่จงัหวัดทุกจังหวดั   กําหนดการสอบแขงขันในวนัที ่            
5  กันยายน  2547  ประกาศผลสอบแขงขัน ฯ ในวันที่  20  กันยายน  2547    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศสอบแขงขนัเพื่อบรรจุแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
 

ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขัน  
2. สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ  1 

(1)  ชางโยธา 
(2) เจาหนาที่การเงินและบัญช ี

3. สายงานเริ่มตนจากระดับ  2 
(1)  เจาพนกังานการเงนิและบญัชี 
(2) เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 
(3)  นายชางโยธา 

4. สายงานเริ่มตนจากระดับ  3 
(1) เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
(2) นักวชิาการเกษตร 
(3) นิติกร 
(4) วิศวกรโยธา 
(5) นักวชิาการศึกษา 

 

หนวยงานทีร่บัสมัคร 
  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวดัมหาสารคาม 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  ตามที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดั 

มหาสารคาม  กําหนด  
 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
ใหผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานทองถิน่จังหวดัมหาสารคาม  ชัน้  2  ศาลากลาง 

จังหวัดมหาสารคาม  และสาํนักงานสงเสริมวิชาการ  ชั้น  2  อาคาร  15  ชั้น  มหาวทิยาลยัราชภัฎมหาสารคาม  
ต้ังแตวันที่  12  กรกฎาคม  2547  เปนตนไป  (เวลา  08.30 - 16.30 น.)  โดยสอบถามรายละเอยีดไดที่สํานักงาน
ทองถิน่จงัหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจงัหวัดมหาสารคาม  (ชั้น  2)  หรือโทรศัพทหมายเลข  0-4377-7516  และ  
0-4377-7560  หรือตรวจสอบรายละเอียดไดที่ทีว่าการอําเภอทุกแหงในเขตจังหวัดมหาสารคาม  สํานกังานทองถิน่
จังหวัดทกุจังหวัด  หรือ  DownLoad  ใบสมัครไดทางเว็บไซด  www.mahasarakham.go.th    
  

กําหนดรับสมัครสอบแขงขัน 
  ต้ังแตวันที่  21  กรกฎาคม  2547  ถึงวนัที่  13  สิงหาคม  2547  ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฎ
มหาสารคาม  โดยไมเวนวนัหยุดราชการ (เวลา  8.30 - 16.30 น) 



 

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสาํหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี ้

1) ตําแหนงระดับ  1  คาธรรมเนียม  100  บาท 
2) ตําแหนงระดับ  2  คาธรรมเนียม  100  บาท 
3) ตําแหนงระดับ  3  คาธรรมเนียม  200  บาท 
 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  วนั  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกีย่วกับการ
สอบ  จะประกาศใหทราบ  ณ  สํานักงานกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทกุจังหวัด  โดยจะประกาศให
ทราบกอนวนัสอบแขงขันไมนอยกวา  10  วันทําการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรับโอนพนักงานสวนตําบล  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นอื่น  และขาราชการอื่น           
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารที่วาง   

  
 

ตําแหนงที่จะรับโอน 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)  ระดับ  7  

องคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอจะนะ  จงัหวัดสงขลา  และองคการบริหารสวนตําบลเขารปูชาง  อําเภอ
เมือง  จงัหวัดสงขลา 
 

หนวยงานทีร่บัสมัคร 
  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวดัสงขลา 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  ตามที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดัสงขลา 

กําหนด  
 

การรับสมัคร 
ใหผูสมัครยื่นเอกสารการสมคัรดวยตนเอง  ไดที่สํานกังานทองถิน่จงัหวัดสงขลา  กลุมงาน 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่  ศาลากลางจงัหวดัสงขลา  ชั้น  4  ต้ังแตวันที ่ 12  กรกฎาคม  2547  ถึงวนัที ่ 
30  กรกฎาคม  2547  ทุกวันเวนวันหยุดราชการ 
   

กําหนดการคดัเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 
  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ต้ังแตวนัที่  6  สิงหาคม  2547  เปนตนไป  ณ  
สํานักงานทองถิ่นจงัหวัดสงขลา  และสามารถสอบถามไดทางโทรศพัท  หมายเลข  0-7431-6146  ในวนัและ
เวลาราชการ    
  กําหนดการคัดเลือก  โดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวนัศุกรที่  13  
สิงหาคม  2547  ต้ังแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมเฟองฟา  ศาลากลางจงัหวัดสงขลา  (ชั้น 4) 
  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  18  สิงหาคม  2547  ณ  สํานักงานทองถิน่จงัหวดัสงขลา  
ศาลากลางจงัหวัดสงขลา  (ชั้น  4) 
  กรณีมีขอสงสัย  ใหถือคําวินจิฉัยของ ก.อบต.จังหวัดสงขลาเปนที่สุด  คาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบคัดเลือก  ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนยีมการสมัครคัดเลือกคนละ  400  บาท 

 
 
 

 


