
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
เร่ือง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเก่ียวกับการเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง        

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

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕61 จ านวน 6 ต าแหน่ง  10 อัตรา โดยเปิดสมัครตั้งแต่วันท่ี 1– ๑๓ ธันวาคม ๒๕60 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไป
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าปัง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕ 61  
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จึงประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีเลือกสรร 
และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ก ำหนดวัน เวลำ  เลือกสรรในวันที่ ๒ 5 ธันวำคม ๒๕60  โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ภาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  และสอบภาคความรู้
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) รายละเอียดดังนี้ 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานท่ีสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ 

25 ธ.ค. 60 09.0๐ – ๑0.3๐ น. -  ภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) 

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ก าปัง 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
3.พนักงานขับรถยนต์  
4.คนงานท่ัวไป  
5.พนักงานผลิตน้ าประปา  
6. ผู้ดูแลเด็ก  

25 ธ.ค. 60 ๑0.3๐ – ๑2.๐๐ น.  -  ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.)  

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ก าปัง 

25 ธ.ค. 60 ๑3.๐๐ - ๑5.๐๐ น. - ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องศูนย์ยุติธรรม 
อบต.ก าปัง 

25 ธ.ค. 60 ๑5.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ทดสอบภาคปฏิบัติ อบต.ก าปัง พนักงานขับรถยนต์ 
 
 ๒. ก าหนดสถานที่เลือกสรร 
 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
  
 



๓. ระเบียบเก่ียวกับการเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
   ๓.๑ การเลือกสรรจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ท้ังนี้ให้ผู้เข้า
รับการเลือกสรรปฏิบัติตามค าส่ัง ระเบียบ และวิธีการเข้ารับการเลือกสรรท่ีก าหนดไว้ 

๓.๒ ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ แต่งกายให้เรียบร้อย ตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรี 
สวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น 

 

    ๓.๒.๒ เป็นหน้าท่ีของผู้เข้ารับการเลือกสรรท่ีจะต้องทราบ วัน เวลา 
สถานท่ีเลือกสรร  
    ๓.๒.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน  
ไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯ 
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบก็ได้ 
    ๓.๒.๔ ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนก าหนดเวลาเข้าห้องสอบในแต่ละวิชา
และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯ  หลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชา
ใดไปแล้ว ๓๐ นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯ 
    ๓.๒.๕ ส าหรับการสอบข้อเขียนห้ามมิให้ผู้เข้าห้องสอบออกจากห้อง
สอบก่อน ๓๐ นาที นับแต่เริ่มให้ท าข้อสอบ 
    ๓.๒.๖ ห้ามน าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่ือสารใดๆหนังสือ ต ารา 
หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ      
    ๓.๒.๗ อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าเข้าห้องสอบได้คือปากกา 
สีน้ าเงิน ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล โนนไทย จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ 
    ๓.๒.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้า
สอบคนอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก 
 ๓.๒.๙ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
    ๓.๒.๑๐ ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง และค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯโดยเคร่งครัด 
    ๓.๒.๑๑ การนั่งสอบให้นั่งตามท่ีก าหนดไว้ จะเปล่ียนท่ีนั่งก่อนได้รับ
อนุญาตไม่ได้  
    ๓.๒.๑๒ เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือข้ึน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯทราบ ห้ามลุกจากท่ีนั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
    ๓.๒.๑๓ เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ ผู้เข้าสอบ
ต้องหยุดท าค าตอบทันทีและต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบฯเก็บกระดาษคืนเสียก่อนจึงจะออกจาก
ห้องสอบได้ 
 



    ๓.๒.๑๔ ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการ
สอบฯแจกให้ ออกจากห้องสอบ 
    ๓.๒.๑๕ เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใดๆ 
อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่ 

  ผู้ใดกระท าการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ คณะกรรมการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชา 
ก็ได้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

       ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๑5  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 

  นายมีชัย  จงสันเทียะ 
   

                                                (นายมีชัย  จงสันเทียะ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


