
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕65 
***************************************** 

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 
2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา               
ลงวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์  ๒565 นั้น 

   บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ดังนี้ 

  ๑. รายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง แต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก ก.) 

  ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      ก าหนดการ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
      - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.3๐ – ๑0.30 น. 
      - ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) เวลา ๑1.00 – ๑2.3๐ น. 
      - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา 14.๐๐ – 15.30 น.  
      ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
      ๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

    3.2 และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๓.3 คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกง 

ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
2) ต้อง… 
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2) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน  ๑๓  หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตรอื่น                
มาแสดง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

3) ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค  ก.  หรือ ภาค ข  ไปแล้ว  ๓๐ นาที               
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  4) ผู้ เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันก าหนดให้ 

5) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย
เคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

6) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพ่ือใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา จัดไว้โดยเฉพาะ 

7) ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ  เครื่องบันทึก
ข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ  และระหว่างด าเนินการสอบ  
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯก าหนดให้น าเข้า           
ห้องสอบได ้

๙)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 
  ๑๐)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเตาจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดมิฉนันจะถูด าเนินคดีตามกฎหมาย 
  ๑๑)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  ๑๒)  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้                    
รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  ๑๓)  เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  ผู้ เข้าสอบ                     
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ  
กระดาษค าตอบ  และอนุญาตให้ผู้ เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้                       
รับการตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบภาคนั้น  
 
 
 
 
 
 

๑๔)  เมื่อ... 
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๑๔)  เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอ่ืน 
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ  
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน  จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   17  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

                                                           
                                 (นายบวร  พิมพ์แพน) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(ภาคผนวก ก.) 
                แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
วันที่ 17 มีนาคม 2565  

 

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

001 นายอภิชาติ หอมกลิ่น ปริญญาตรี ขาดคุณสมบัติ 
002 นายปริญญา ยศธแสน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขาดคุณสมบัติ 

 
2.พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง 
เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

001 นายศุภศิษฎ์  เขียวคีรี ปริญญาตรี ขาดคุณสมบัติ 
002 นายพีรศักดิ์ เสนุชัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 
003 นายบัญชาชัย  แสงเงิน ม.3 ขาดคุณสมบัติ 

  
3.พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งภารโรง 
เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

001 นายสุภาพ นุชบ้านป่า ป.6 - 
002 นายบุญล้อม  นิมขุนทด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  - 

 
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

001 นางสาวสุภารัตน์  พลค า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 
 
5.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

001 นางสาวนาตยา  สุดชารี ปริญญาตรี               
(การศึกษาปฐมวัย) 

ขาดคุณสมบัติ 

002 นางสาวศรัญญา  ราซาน ปริญญาตรี                       
(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

- 

003 นางสาวกัลย์ณิศา  ศิริ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
วิชาชีพครู(สาขาการศึกษา) 

ขาดคุณสมบัติ 

004 นางสาวล าไพร  บุตรวิเศษ ปริญญาตรี               
(รัฐศาสตร์การปกครอง) 

- 

                                                                                       
                                 (นายบวร  พิมพ์แพน) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

 


