
         
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

……………………………………………………........... 
          ตามท่ีเทศบาลต าบลหัวนาค า ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  ๒๕๖3  โดยให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
ดังกล่าว  และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร  ณ งานการเจ้าหน้าที่   ฝ่ายอ านวยการ  
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหัวนาค า  ระหว่างวันที่  19  พฤษภาคม  ๒๕63 – 28  พฤษภาคม  ๒๕63  ไปแล้วนั้น 
 

         บัดนี ้การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   
 

                   ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ 

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 

                     
     (นายทศพร  บริบูรณ์) 

   ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหัวนาค า ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

    

๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล หมายเหตุ 
1 001 นางสาวปฏิญญา  ภูจ าปา  
2 002 นางสาวธมลวรรณ   การัดเสนา  

    
 

 
                                                    (นายทศพร  บริบูรณ์) 

    ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลหัวนาค า  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

.............................................................. 
  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  
1  มิถุนายน  ๒๕๖๓  จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ
เป็นพนักงานจ้าง  เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) ของ
เทศบาลต าบลหัวนาค า  ดังต่อไปนี้ 
 

(๑)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
      1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
     

วัน – เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
5  มิถุนายน  2563 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๗๒ พรรษามหาราชินี 
เทศบาลต าบลหัวนาค า 

5  มิถุนายน  2563 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๗๒ พรรษามหาราชินี 
เทศบาลต าบลหัวนาค า 

5  มิถุนายน  2563 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องปฏิบัติราชการ
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหัวนาค า 
  

  (๒)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
         - การสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
         ๑. การสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามวิธีการสรรหาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรและวิธีการสอบ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่ก าหนดไว้ 
         ๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้   
                ๒.๑  การแต่งกาย  ให้แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ สุภาพสตรี  
สวมเสื้อ  กระโปรงแบบสุภาพ  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  ห้ามสวมรองเท้าแตะ  
กางเกงยีนส์  เสื้อยืดทุกประเภท 
     ๒.๒  ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือด า  และยางลบ  มาเพ่ือใช้ในการท า
ข้อสอบ 
 

/2.3 ต้องน าบัตร... 



-2- 
 

     ๒.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ  ไปในวันสอบเพ่ือแสดง
ตน  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
     ๒.๔  ไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  และจะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับค าสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่ม
สอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
     ๒.๕  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบ  ออกจากห้องสอบก่อน  ๔๕  นาที นับแต่เริ่มให้ท าค าตอบ 
     ๒.๖  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่ก าหนด  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
     ๒.๗  หา้มน าหนังสือ  ต ารา  หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
     ๒.๘  ห้ามน าเครื่องค านวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
     ๒.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบ  จะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  และ
จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบแล้วเท่านั้น 
     ๒.๑๐  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
     ๒.๑๑  ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน  เขียนเลขประจ าตัวสอบ และ     
ชื่อ-นามสกุล  เฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
     ๒.๑๒  เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ  ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้ง  หากสงสัยประการใด
ให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
     ๒.๑๓  เมื่อส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น  เพ่ือให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องสอบทราบ  ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
     ๒.๑๔  เมื่อหมดเวลาท าค าตอบในวิชาหนึ่ง ๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ  ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที  และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบเก็บกระดาษค าตอบและข้อสอบ
คืนเสียก่อน  จึงออกจากห้องสอบได้ 
     ๒.๑๕  ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
     ๒.๑๖  เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน ผู้
ที่ยังสอบอยู่ 
     ๒.๑๗  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องสอบโดยเคร่งครัด  ผู้ ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธี การสอบนี้   หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการสอบ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือทุกวิชาก็ได้ 
    
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                                                                                      
                                    

 

                                                                                                     
                 (นายทศพร  บริบูรณ์) 

                                            ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 



      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


