
 

 
 
 
                                             ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
                          เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
                                                    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  ไดประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 

เปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 256๕ โดยจะดำเนินการสรรหา
พนักงานจาง ดังนี้ 

๑ .ประเภทพนั กงานจ างตามภารกิจ  ตำแหน ง ผู ช วย เจ าพนั ก งานจัด เก็บ รายได  (คุณ วุฒิ )  
จำนวน  ๑  อัตรา   

๒.ประเภทพนักงานจางท่ัวไป ตำแหนง  คนงาน  จำนวน  ๒  อัตรา   
๓.ประเภทพนักงานจางท่ัวไป ตำแหนง  แมบาน  จำนวน  ๑  อัตรา   
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หองสำนักปลัด อบต. 

องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  จังหวัดสกลนคร  ในวัน และเวลาราชการ นั้น 

บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครไดสิ้นสุดลงแลว  มีผูมาสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาฯ ในหวงเวลาดังกลาว
เรียบรอยแลว และคณะกรรมการไดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามตำแหนงแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยการประเมินสมรรถนะเปนพนักงานจาง 
ดังนี้ 

              ๑.พนักงานจางตามภารกิจ  ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได คุณวุฒิ  (๑๐๐) 

 ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

         ๑ นางสาวนิภาพร  ศรีสุราช                        ๑๐๐ คุณสมบัติครบถวน คุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

              ๒.พนักงานจางท่ัวไป  ตำแหนง คนงาน  (๒๐๐) 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

         ๑ นางสาวหัสธยา  คูณขอนยาง                         ๒๐๐ คุณสมบัติครบถวน คุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

         ๒ นางสาวชัชฎภรณ  ปททุม                         ๒๐๑ คุณสมบัติครบถวน คุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

 

/๓.พนักงานจาง... 
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              ๓.พนักงานจางท่ัวไป  ตำแหนง แมบาน  (๓๐๐) 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

         ๑ นางสาวธีรนุช  ทองเก้ียง                         ๓๐๐ คุณสมบัติครบถวน คุณวุฒิตรง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ท้ังนี้  ใหผูท่ีมีรายชื่อท่ีมีสิทธิเขารบัการประเมินสมรรถนะเปนพนักงานจาง  ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 256๕  
ตั้งแตเวลา 0๙.๐0 น. เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  จังหวัดสกลนคร    

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี ๙ สงิหาคม พ.ศ. 256๕                                            

                                                         (นายธารินทร  ยางธิสาร)                                          
                                                   นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

 
 

       ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
         เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเกีย่วกับการสอบคัดเลอืกบุคคลเปนพนักงานจาง  

  
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา  จังหวัดสกลนคร ไดประกาศรับสมัครบุคคล 

ท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕6๕ 
โดยรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึง วันท่ี ๔ สิงหาคม  256๕  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครไดสิ้นสุดลงแลว จึงประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับ 

การสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเปนพนักงานจาง   ดังนี้ 

             (ก) กำหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
   องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยประเมินสมรรถนะสอบพนักงานจาง 

ดังนี้ 
  ๑.ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา   
  ๒.ประเภทพนักงานจางท่ัวไป ตำแหนง  คนงาน  จำนวน  ๒  อัตรา   
  ๓.ประเภทพนักงานจางท่ัวไป ตำแหนง  แมบาน  จำนวน  ๑  อัตรา   

ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ  ท่ีทำการองคการบริการบริหารสวนตำบลคำตากลา  รายละเอียดดังนี ้
              เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.     สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (โดยวิธีการสอบขอเขียน)  
     เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

         เวลา  ๑3.00  น. เปนตนไป   สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (โดยวิธีการสอบสมัภาษณ)  

หมายเหตุ    ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนท่ีได ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕6๕ โดยจะปด
ประกาศฯ ณ บอรดประชาสัมพันธ และทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา  
จังหวัดสกลนคร 

            (ข) หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 
               คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยใหผูมีสิทธิเขารับการสอบ
คัดเลือกมีเกณฑการตัดสินผูสอบแขงขันคือ 
               -ผูสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  
และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สอบสัมภาษณ) ในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 60 โดยการดำเนินการจางจะ
เปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได และการจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดสกลนครกอนจึงจะทำสัญญาจางได 

           (ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
               ใหผูเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
              ๑.ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผูสอบคัดเลือกท่ีองคการบริหารสวนตำบลออกให 
ไปแสดงกับกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบทุกครั้งท่ีมีการสอบ 
               ๒.แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ 
                -สุภาพสตรี  สวมเสื้อสุภาพ  สวมกระโปรงสีสุภาพไมสั้นเกินเขา  สวมรองเทาหุมสน 
                -สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อสุภาพ  สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย   
สวมรองเทาหุมสน 

/๓. เปนหนาท่ี… 
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          ๓.เปนหนาท่ีของผูเขารับการสอบคัดเลือกท่ีจะตองทราบเลขประจำตัวเขารับการสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  
และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
          ๔.ผูเขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบคัดเลือกกอนเริ่มเวลาสอบ ในแตละภาคไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขา 
หองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
          ๕.ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกำหนดสอบไปแลว  ๓๐  นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
          ๖.ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีคณะกรรมการจัดให 
          ๗.ไมนำตำรา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณอ่ืนใดเขาหองสอบ  เวนแตเครื่องเขียนหรืออุปกรณท่ีจำเปนตองใชในการสอบ 
         ๘.ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกำหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและ
อยูในความดูแลของกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบ 
         ๙.เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบจะไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาต
และอยูในความดูแลของกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบ 
         ๑๐.ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
         ๑๑.ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไป เม่ือสงขอสอบและกระดาษคำตอบแลว  
ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอน  จึงจะออกจากหองสอบได 
         ๑๒.ขอสอบกระดาษคำตอบจะนำออกจากหองสอบไดเฉพาะท่ีกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบอนุญาต
เทานั้น 
         ๑๓.เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบสั่งใหหยุดทำคำตอบจะตองหยุดทันที แตจะออก
จากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบอนุญาต 
        ๑๔.เม่ือออกจากหองสอบไปแลว  ตองไมทำการใดๆอันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
        ๑๕.ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมควบสอบโดยเครงครัด 
        ๑6.ผูใดไมมาสอบคัดเลือกในวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกำหนด คณะกรรมการการสอบคัดเลือกจะถือวาผูนั้น
สละสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

        ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาสอบหรือจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบในแตละภาค หรือทุกภาคการสอบ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๕ 

 

 

          (นายธารินทร  ยางธสิาร) 
                 นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
                                               
 
 
 
 


