
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 และประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 จึงมีมติ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

ก. กำหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ  
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตามวิธีการสรรหา 

ตำแหน่ง เวลาและสถานที่สอบท้ายประกาศนี้ 
2. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้า

รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สรรหา โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
สถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ 
จะต้องเข้ารับการสรรหาในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอ่ืนๆ ที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยจะเรียกเข้าห้องสอบก่อนเวลาสรรหา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา 

 

ข. ระเบียบเกีย่วกับการสอบ 
๑. การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตำแหน่งจะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะทดสอบจากการ
สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ
โดยเคร่งครดั 

๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้    
๒.๑ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ 
๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 

(โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนในบัตรนั้นด้วย) ทีย่ังไม่หมดอายุไปในวันสอบ เพื่อให้แสดงคู่กัน หากไม่มี
บัตรใดบัตรหนึ่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

/๒.๓ ในวันสอบ… 
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๒.๓ ในวันสอบห้ามบุคคลอ่ืน นอกจากเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอบเข้าภายใน
บริเวณสถานที่สอบ โดยผู้สอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบตรวจสอบกอ่นเข้าห้อง
สอบทุกครั้ง 

๒.๔ การแต่งกายในวันสอบแข่งขันให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  
สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และทั้งสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรีห้ามสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ตเข้าห้องสอบ หากไม่แต่งกายตามที่กำหนดเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๒.๕ ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและบุรุษท่ีผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย 
๒.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบอย่างเด็ดขาด  
๒.๗ ควรถึงสถานที่ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ๓๐ นาที เพ่ือเข้ารับการตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวรสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ 
ATK เป็นลบ จะต้องเข้ารับการสรรหาในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอ่ืนๆ ที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๒.๘ ผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

๒.๙ ผู้เข้ารับการสอบจะออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบแล้วเท่านั้น 

2.10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายประการตามท่ีกำหนดไว้ในคำสั่งหรือประกาศของแต่ละ
จังหวัด จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบ
เกี่ยวกับข้อกำหนด หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย และเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของผู้เข้าสอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการตามคำสั่งหรือประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด จึงขอให้ผู้
เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด หรือหลักฐานแสดงผล
การตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุด
ตรวจ ATK ที่สถานที่ตรวจออกให้มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ 

/ผู้ใดไม่ปฏิบัติ... 
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ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทาง

ทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสรรหา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้ง
นี้ โดยการรายงานของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าสอบทราบ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับให้ตกในการ
สรรหาครั้งนี้และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริต 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 
 
 
 
                                                         
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ตารางสอบ 
 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 
วัน เดือน ปี ท่ีสอบ 

 
เวลา วิชา หมายเหตุ 

22 กุมภาพันธ์ 2565 10.๐๐ – ๑1.๐๐ น. 
 

 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
-ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย
จำนวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

๑1.3๐  น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
-ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

-คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

 

 
วัน เดือน ปี ท่ีสอบ 

 
เวลา วิชา หมายเหตุ 

22 กุมภาพันธ์ 2565 10.๐๐ – 12.๐๐ น. 
 

 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
-ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย
จำนวน 50 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

13.30  น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
-ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

-คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 


