
  

 

 

ประกาศประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

.......................................................................................... 

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ประกาศ  ณ  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
และได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  ที่  398/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2561  นั้น 
         คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่า  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ได้ด าเนินการรับสมัครเมื่อวันที่  วันที่  23 พฤศจิกายน 
2561 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2561  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปแล้วนั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารรับการสรรหาและ
เลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  ดังต่อไปนี้ 

   1.  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร     

รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

01-002 นางสาววิภาดา    นนตรี  

01-003 นางสาวศิริวรรณ  โสมาโสก  

01-004 นางสาวอาริยา     ดรเบ้า  

  
   2.  วัน  เวลา  สถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบ          
ในวันที ่ 6  ธนัวาคม  2561 เวลา 09.00 - 15.00  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า      
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดดังนี ้
      -  สอบภาค  ก  (ความรู้ความสามารถทั่วไป)  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  และภาค  ข  
(ความรู้ความสามารถเฉาะต าแหน่ง)  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  เวลา  09.00-11.00  น. 
       -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผา่นภาค  ก  และ  ภาค  ข   เวลา 11.30  น.  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า 
     -  สอบภาค  ค  (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง)  สอบสัมภาษณ ์คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
เวลา  13.00-15.00  น.   
 

/***กรณีผู้สมัคร... 
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   ***กรณีผู้สมัครรายใดเข้าห้องสอบสายเกิน  15  นาที  ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบในภาคนั้นๆ  โดยไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และห้ามน าเครื่องมือสื่อสารใดๆ  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  หากฝ่าฝนืถือว่าท่านทุจริตใน
การสอบครั้งนี ้

   3.  ระเบียบการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้งทั่วไป 
ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

   1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกง
ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   2.  ต้องน าบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ  บัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน  ๑๓  หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตรอ่ืน
มาแสดง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็กขาด 

3.  ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ  หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค  ก.  หรือ ภาค ข  ไปแล้ว  15 นาที  
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4.  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบก าหนดให้ตามตารางสอบ   

5.  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

6.  ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพ่ือใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้ 
กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้โดยเฉพาะ 

7.  ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณ   
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ  และ
ระหว่างด าเนินการสอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการ
สอบแข่งขันฯก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ 

8.  ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 

  9.  ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

  10.  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 

  11.  เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากท่ีนั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ  
กระดาษค าตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบภาคนั้น 

 

              /12.เมื่อผู้เข้า......... 
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  12.  เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ
อ่ืน  ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตใน
การสอบ  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ ณ วันที่   4  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

 
 
          (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
                                ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

 

 

ร่าง/พิมพ์  ....................... 
ทาน/ตรวจ ...................... 
 


