
 

 
 
      
                                             ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
                            เร่ือง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
                                                      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        
    ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  ไดประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อเขารับการสรรหาและ

เลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับลงวันท่ี ๑ กันยายน 256๔ และไดประกาศ 
รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาเปนพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  จำนวน  ๒  ตำแหนง  ๒  อัตรา  
คือ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  จำนวน  ๑  อัตรา  และ ตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ (คุณวุฒิ)  
จำนวน  ๑  อัตรา  โดยกำหนดรับสมัครต้ังแตวันท่ี ๘ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  ณ  หองสำนักงานปลัด องคการบริหาร
สวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  จังหวัดสกลนคร ในวัน และเวลาราชการ นั้น 

    บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครไดส้ินสุดลงแลว  มีผูมาสมัครเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และ
คณะกรรมการไดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามตำแหนงแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการ
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  โดยการสอบประเมินสมรรถนะเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ดังนี้ 

ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  (๑๐๐) 

  ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

๑ นางสาวมาลี  อินรัมย ๑๐๑ คุณสมบัติครบถวนคุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

๒ นายเจษฎา  วงศกลุม ๑๐๒ คุณสมบัติครบถวนคุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

๓ นายพิษณุ  มารัตน ๑๐๓ คุณสมบัติครบถวนคุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ (คุณวุฒิ)  (๒๐๐) 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

         ๑ นายเกษม  พิมเสน                         ๒๐๑ คุณสมบัติครบถวนคุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

  ท้ังนี้ ใหผูท่ีมีรายช่ือมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะสรรหาเปนพนักงานจาง ในวันท่ี ๒๒ กันยายน 
256๔  ต้ังแตเวลา 0๙.๐0 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  
จังหวัดสกลนคร   

/จึงประกาศ... 
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 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. 256๔                                            

                                                             (นายแสงจันทร  โพธิ์คำพก)                                          
                                                       นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

            ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
         เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง  

  
     ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  จังหวัดสกลนคร  ไดประกาศรับสมัคร

บุคคลท่ัวไปเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสรรหาแตงต้ัง 
และส่ังจางเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕6๔  โดยรับสมัครต้ังแตวันท่ี ๘ – 1๖  กันยายน  256๔  นั้น 

    บัดนี้ การรับสมัครไดส้ินสุดลงแลว และไดประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔  จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง ดังนี ้

                (ก)  กำหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
           องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยสอบประเมินสมรรถนะพนักงานจาง
ตามภารกิจ (คุณวุฒิ)  ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) และ ตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ (คุณวุฒิ)  
ในวันท่ี ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔  ณ  หองประชุมองคการบริการบริหารสวนตำบลคำตากลา  รายละเอียดดังนี้ 
              เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (โดยวิธีการสอบขอเขียน)  
     เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

              เวลา  ๑3.00  น. เปนตนไป     สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ)  

               หมายเหตุ ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนท่ีได  ในวันท่ี 2๔ กันยายน ๒๕6๔  
โดยจะปดประกาศฯ ณ ปายประชาสัมพันธ และทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา  
จังหวัดสกลนคร 

              (ข) หลักเกณฑและวิธีการสอบประเมินสมรรถนะ 
               คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะโดยใหผูมีสิทธิเขารับการ
สอบประเมินสมรรถนะมีเกณฑการตัดสินผูสอบแขงขัน คือ 
               -ผูสอบประเมินสมรรถนะจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ความรูความสามารถ
เฉพาะตำแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค สอบสัมภาษณ) ในแตละภาคไมต่ำกวา 
รอยละ 60 โดยการดำเนินการจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได และการจางจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสกลนครกอนจึงจะทำสัญญาจางได 

              (ค) ระเบียบเก่ียวกับการสอบประเมินสมรรถนะ  
               ใหผูเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
               ๑.ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผูสอบท่ีองคการบริหารสวนตำบลออกให 
ไปแสดงกับกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบทุกครั้งท่ีมีการสอบ 
               ๒.แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ 
                 - สุภาพสตรี   สวมเส้ือสุภาพ  สวมกระโปรงสีสุภาพไมส้ันเกินเขา  สวมรองเทาหุมสนสุภาพ 
                 - สุภาพบุรุษ   สวมเส้ือสุภาพ  สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ  โดยสอดชายเส้ือไวในกางเกงใหเรียบรอย   
สวมรองเทาหุมสนสุภาพ 

/๓. เปนหนาท่ี… 
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             ๓.เปนหนาท่ีของผูเขารับการสอบท่ีจะตองทราบเลขประจำตัวเขารับการสอบประเมินสมรรถนะ วัน  เวลา  
และสถานท่ีสอบ 
             ๔.ผู เขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบ ในแตละภาคไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขา 
หองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
             ๕.ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกำหนดสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
             ๖.ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีคณะกรรมการจัดให 
             ๗.ไมนำตำรา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณอื่นใดเขาหองสอบ  เวนแตเครื่องเขียนหรืออุปกรณท่ีจำเปนตองใชในการสอบ 
            ๘.ภายในเวลา ๔๕ นาที นับต้ังแตเวลาท่ีกำหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาต
และอยูในความดูแลของกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบ 
            ๙.เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบจะไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก  เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบ 
           ๑๐.ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
           ๑๑.ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไป เมื่อสงขอสอบและกระดาษคำตอบแลว  
ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 
           ๑๒.ไมใหนำขอสอบกระดาษและกระดาษคำตอบออกจากหองสอบ 
           ๑๓.เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบส่ังใหหยุดทำคำตอบจะตองหยุดทันที  แตจะออก
จากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบอนุญาต 
           ๑๔.เมื่อออกจากหองสอบไปแลว  ตองไมทำการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
           ๑๕.ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคำส่ัง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมควบสอบโดยเครงครัด 
           ๑6.ผูใดไมมาสอบประเมินสมรรถนะในวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกำหนด คณะกรรมการการสอบประเมินฯ 
จะถือวาผูนั้นสละสิทธิเขารับการสอบในครั้งนี้ 

           ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาสอบหรือจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบในแตละภาค หรือทุกภาคการสอบ 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕6๔ 

 

 

               ( นายแสงจันทร  โพธิ์คำพก ) 
                        นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
                                               
 
 
 
 
          


