
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
...............................................................  

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร     
เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล              
จานใหญ ่จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

    พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กองช่าง   จำนวน 1 อัตรา 
  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง   จำนวน 1 อัตรา 
           พนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 
  - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป        สำนักปลัด  จำนวน 1 อัตรา 

โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแตว่ันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหลักฐานการรับสมัครของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
(ผนวก ก) 

    อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร ได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ             
รับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง          
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ทั้ งนี้   ให้ ผู้ มี สิทธิ เข้ ารับการสรรหาฯ พนั กงานตามภารกิจและพนักงานจ้ างทั่ ว ไป                 
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ (ผนวก ข)  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด          
จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง และจะประกาศผลการสอบ
และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ในวันพุธที่  14 ธันวาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้าย
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจานใหญ่ www.chanyai.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โทรศัพท์ 045-811-012 ในวันและเวลาราชการ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖5  

                                          
           (นายธวชั ดวงงอก)                                                    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 

 



 

(ผนวก ก) 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒ ิ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กองช่าง 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ  -  สกุล วุฒิการศึกษา 

 

หมายเหตุ 

0๐๑ นายพลวัฒน์ บุศยอำคา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการก่อสร้าง  

คุณสมบัติครบถ้วน 

002 นายกุลทวี บุญเรืองศรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

คุณสมบัติครบถ้วน 

  

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒ ิ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ  -  สกุล วุฒิการศึกษา 

 

หมายเหตุ 

0๐๑ นายชัยภัทร กงล้อม  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 

คุณสมบัติครบถ้วน 

0๐2 นายกฤษณชัย ใสแสง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 

คุณสมบัติครบถ้วน 

 

3. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  สำนักปลัด 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ  -  สกุล วุฒิการศึกษา 

 

หมายเหตุ 

0๐๑ นางสาวรัสมี โพธิ์ดี  
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คุณสมบัติครบถ้วน 

002 นายปัญญา อินองอาสกุล  
ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

คุณสมบัติครบถ้วน 

003 นายจักรี พรมจร  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรม เครื่องกล) วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล 

คุณสมบัติครบถ้วน 

004 นางสาวปริยา มีแก้ว  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

คุณสมบัติครบถ้วน 

005 นายภานุวัฒน์ สุขชาติ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาการตลาด 

คุณสมบัติครบถ้วน 

 
************************* 

 
 



 

(ผนวก ข) 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  ลงวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
สถานที่สอบ 

13 ธันวาคม 2565 09.00 - 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน    
  ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ    
  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่าง 
  เหมาะสม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 
  สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ความรู้เกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การ 
  บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ 
  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
  พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

100 

 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

13 ธันวาคม 2565 10.30 – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.  
  2543 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
  2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
  2549 
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่า 
  ก่อสร้าง 

 

 

 

100 

 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/วัน เดือน ปี... 
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วัน เดือน ปี เวลา วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
สถานที่สอบ 

13 ธันวาคม 2565 13.30 เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว ม ง าน ร ว ม ทั้ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม ความคิด  ริ เริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 
 

 

 

100 

 
 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

      ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
1. ให้ผู้มีสิทธิเขา้สอบมารายงานตัว ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ  15  นาที   

  2. การแต่งกาย สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น  ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นห้ามสวมรองเท้าแตะ 
  3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพ่ือแสดงตน หากไม่
มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
มาแสดงตนต่อคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 
           (๑) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  หากบัตรประจำตัวสอบสูญหายให้นำใบแจ้งความสูญ
หายมาประกอบด้วย 
          (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
  4. สมุดคำตอบทางคณะกรรมการดำเนินการสอบจะจัดหาไว้ให้ ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์           
อ่ืนๆ ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหามาเอง   
      5. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 15 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทำข้อสอบ   
  6. ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอ่ืนใด หรือเครื่องมือการสื่อสารทุกประเภท เข้าไปใน 
ห้องสอบ 
  7. เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กำกับการสอบแล้วเท่านั้น 
  8. ให้กรอกข้อความในสมุดคำตอบให้ครบถ้วน  และเขียนชื่อ- สกุล ในทุกกรณีเกี่ยวกับการ
ตอบข้อสอบขอ้เฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น   
 
 

/9. เมื่อจะส่ง... 
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  9. เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง  หากสงสัยประการใดให้
สอบถามเจ้าหน้าทีก่ำกับการสอบประจำห้องสอบ 
  10. เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กำกับการสอบ
ทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งสมุดคำตอบด้วยตนเอง 
  11. เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ หรือบอกให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดทำข้อสอบทันที และต้องรอให้เจ้าหน้าที่กำกับการสอบเก็บกระดาษคำตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน จึงจะ
ออกจากห้องสอบได ้
  12. ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
  13. เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยัง 
สอบอยู่ 
  14. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำกับการสอบ
โดยเคร่งครัด 
   

***************************** 
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กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  ลงวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
สถานที่สอบ 

13 ธันวาคม 2565 09.00 - 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ  
  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่าง 
  เหมาะสม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 
  สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม   
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ความรู้เกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การ 
  บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ  
  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
  พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

100 

 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

13 ธันวาคม 2565 10.30 – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
-  ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  
  พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
  ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 
100 

 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วัน เดือน ปี... 
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วัน เดือน ปี เวลา วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
สถานที่สอบ 

13 ธันวาคม 2565 13.30 เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณา
ความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว ม ง าน ร ว ม ทั้ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม ความคิด  ริ เริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 
 

 

 

100 

 
 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

           ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
1. ให้ผู้มีสิทธิเขา้สอบมารายงานตัว ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ  15  นาที   

  2. การแต่งกาย สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น  ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นห้ามสวมรองเท้าแตะ 
  3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพ่ือแสดงตน หากไม่
มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
มาแสดงตนต่อคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 
           (๑) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  หากบัตรประจำตัวสอบสูญหายให้นำใบแจ้งความสูญ
หายมาประกอบด้วย 
          (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
  4. สมุดคำตอบทางคณะกรรมการดำเนินการสอบจะจัดหาไว้ให้ ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์           
อ่ืนๆ ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหามาเอง   
      5. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 15 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทำข้อสอบ   
  6. ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอ่ืนใด หรือเครื่องมือการสื่อสารทุกประเภท เข้าไปใน 
ห้องสอบ 
  7. เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กำกับการสอบแล้วเท่านั้น 
  8. ให้กรอกข้อความในสมุดคำตอบให้ครบถ้วน  และเขียนชื่อ- สกุล ในทุกกรณีเกี่ยวกับการ
ตอบข้อสอบขอ้เฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น   
 
 

/9. เมื่อจะส่ง... 
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  9. เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง  หากสงสัยประการใดให้
สอบถามเจ้าหน้าทีก่ำกับการสอบประจำห้องสอบ 
  10. เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กำกับการสอบ
ทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งสมุดคำตอบด้วยตนเอง 
  11. เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ หรือบอกให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดทำข้อสอบทันที และต้องรอให้เจ้าหน้าที่กำกับการสอบเก็บกระดาษคำตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน จึงจะ
ออกจากห้องสอบได ้
  12. ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
  13. เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยัง 
สอบอยู่ 
  14. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำกับการสอบ
โดยเคร่งครัด 
   

***************************** 
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กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  ลงวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
สถานทีส่อบ 

13 ธันวาคม 2565 13.30 เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
     ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคล
โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ ร่ วมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ  และ พฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบ 

 

 

 

 

100 

 

 
 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

จานใหญ ่
 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

      ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
1. ให้ผู้มีสิทธิเขา้สอบมารายงานตัว ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ  15  นาที   

  2. การแต่งกาย สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น  ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นห้ามสวมรองเท้าแตะ 
  3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพ่ือแสดงตน หากไม่
มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
มาแสดงตนต่อคณะกรรมการสอบฯ ดังนี้ 
           (๑) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  หากบัตรประจำตัวสอบสูญหายให้นำใบแจ้งความสูญ
หายมาประกอบด้วย 
          (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    
  4. ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอ่ืนใด หรือเครื่องมือการสื่อสารทุกประเภท เข้าไปใน 
สถานทีส่อบ 
 

***************************** 
 


