
                       
 
 
 

         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
                          เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
                                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

        
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับลงวันท่ี ๔ มกราคม 256๖ โดยจะด าเนินการสรรหา
พนักงานจ้าง ดังนี้ 

 ๑.ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา    
 ๒.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)   จ านวน  ๑  อัตรา  
 โดยก าหนดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  ถึง  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ติดต่องานการเจ้าหน้าท่ี  

ส านักปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  ในวัน และเวลาราชการ นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว  มีผู้มาสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ในห้วงเวลาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามต าแหน่งแล้ว จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง  
ดังนี้ 
              ๑.พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (๑๐๐) 

 ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

         ๑ นายจารุพงษ์  พิมนาจ                        ๑๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน คุณวุฒิตรง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

              ๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คุณวุฒิ  (๒๐๐) 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

         ๑ นายณัฐวุฒิ  อุประ                         ๒๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน คุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่ ๒๕ มกราคม 256๖  
ต้ังแต่เวลา 0๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร    

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๓  มกราคม พ.ศ. 256๖                                            

                                                          (นายธารินทร์  ยางธิสาร)                                          
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 



 
             
 

 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

         เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
  

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคล 
ท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕6๖  
โดยรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑๒  มกราคม ๒๕๖๖   ถึง  วันท่ี  ๒๐   มกราคม  256๖   นั้น 

   บัดนี้ การรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเป็นพนักงานจ้าง   ดังนี้ 
               (ก) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 
ในต าแหน่งดังนี้ 

  ๑.ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                 จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)   จ านวน  ๑  อัตรา     

  ในวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๖   ณ ห้องประชุมองค์การบริการบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
รายละเอียดดังนี้ 
              เวลา ๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น.    สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)  
     เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น.    สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

         เวลา ๑3.00 น. เป็นต้นไป  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  

               ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนท่ีได้  ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕6๖ โดยจะปิด
ประกาศฯ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า  
จังหวัดสกลนคร 

                (ข) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
                คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกมีเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันคือ 
               -ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจ้างจะ
เป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ และการจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสกลนครก่อนจึงจะท าสัญญาจ้างได้ 

               (ค) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ   
                ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
               ๑.ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้สอบคัดเลือกท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลออกให้ 
ไปแสดงกับกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบทุกครั้งท่ีมีการสอบ 
                ๒.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ 
                  -สุภาพสตรี  สวมเส้ือสุภาพ  สวมกระโปรงสีสุภาพไม่ส้ันเกินเข่า  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
                  -สุภาพบุรุษ  สวมเส้ือสุภาพ  สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ  โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย   
สวมรองเท้าหุ้มส้น 

/๓. เป็นหน้าท่ี… 
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            ๓.เป็นหน้าท่ีของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกท่ีจะต้องทราบเลขประจ าตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  
และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
            ๔.ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบ ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า 
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบแล้ว 
            ๕.ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
            ๖.ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบท่ีคณะกรรมการจัดให้ 
            ๗.ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสอบ 
            ๘.ภายในเวลา ๔๕ นาที นับต้ังแต่เวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบ 
            ๙.เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบจะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบ 
            ๑๐.ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
            ๑๑.ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่ อส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
            ๑๒.ข้อสอบกระดาษค าตอบจะน าออกจากห้องสอบได้เฉพาะท่ีกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบอนุญาต
เท่านั้น 
            ๑๓.เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบส่ังให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบอนุญาต 
            ๑๔.เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ท าการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู ่
            ๑๕.ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมควบสอบโดยเคร่งครัด 
            ๑6.ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด คณะกรรมการการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

           ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้าสอบหรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบในแต่ละภาค หรือทุกภาคการสอบ 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๖ 

 

 

          (นายธารินทร์  ยางธิสาร) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
                                               
 
 
 
 
 


