ประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็
เป็นพนักงานจ้าง
และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
--------------------------------ตามที่ได้
ได้มีประกาศเทศบาลตํ
ระกาศ
าบลถ้ําใหญ่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งในตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งตามแผนอั
ง ตามแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ปี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2566 จํานวน 4 ตําแหน่ง 4 อัตรา แล้วนั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารั
ระยะเวลา บสมัครแล้ว และเทศบาลตําบลถ้ําใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกํ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัด
จ้างเป็ป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือ พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ทํา
สัญญาจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตําบลถ้ําใหญ่

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ่
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
........................................................................................

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
สังกัด กองคลัง
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลําดับ
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
1
01-001
นายเอกชาติ บํารุง
2
01-002
นางสาวอังคณา อินทร์แก้ว
3
01-003
นางสาวจุฑามาศ บุญณะ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลําดับ
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
1
02-001
นางสาวธาริณี เล่นทัศน์
2
02-002
นางสาวปาริชาต พรหมดนตรี
3
02-003
นางปรีดา เกื้อกูล
4
02-004
นางสาวสุภารัตน์ เดชสุรางค์
5
02-005
นางสาวณัฐวรา เกตบูรณะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1) ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
ลําดับ
เลขประจําตัวสอบ
1
03-001

ชื่อ-สกุล
นายประภาศ อินทเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1) ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
ลําดับ
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
1
04-001
นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว
2
04-002
นายอํานาจ ขุนฤทธิ์
3
04-003
นายจํารัส ชนะสงคราม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-22. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เวลา

การสอบ

สถานที่สอบ

09.00 น.-10.00 น. - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
สอบข้อเขียน แบบปรนัย จํานวน 50 ข้อ
(50 คะแนน)
18 ธันวาคม 2563 10.30 น.–11.30 น. - สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
(ภาค ข) สอบข้อเขียน แบบปรนัย จํานวน 50
ข้อ (50คะแนน)
23 ธันวาคม 2563 09.00 น. เป็นต้นไป

- สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)
โดยการ สัมภาษณ์ ( 100 คะแนน)
(ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ สอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
(ภาค ข) โดยได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 )
*** เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน(ปรนัย) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่ และเว็บไซต์ http://www.thamyaicity.go.th/

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลถ้ําใหญ่(หลังใหม่)
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ปี

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
วัน เดือน ปี

เวลา

23 ธันวาคม 2563 09.00 น.
เป็นต้นไป

การสอบ
- ประเมินภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง โดยการ สัมภาษณ์
( 100 คะแนน)

สถานที่สอบ
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลถ้ําใหญ่
(หลังใหม่)

อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

-33. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
3.1 การสอบจะดําเนินการสอบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
คําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กําหนดไว้
3.2 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1) การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม ( สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และห้ามใส่กางเกงยีนส์)
2) ต้องนําบัตรประจําตัวสอบที่เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่ออกให้ และบัตรประจําตัวประชาชนมาในวัน
สอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประจําห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก็ได้
3.3 ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกา ยางลบหรือน้ํายาลบคําผิด เพื่อใช้ในการสอบ
3.4 ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนกําหนดเวลาเข้าสอบ และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่คุมสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ
3.5 ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทําข้อสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ
3.6 ห้ามนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ
3.7 ห้ามนําเครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
3.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
3.9 ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขประจําตัวสอบลงใน
กระดาษคําตอบในที่เฉพาะที่กําหนดเท่านั้น
3.10 เมื่อหมดเวลาทําข้อสอบคณะกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงออก
จากห้องสอบได้
3.10 ห้ามนําข้อสอบหรือกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาด
3.11 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบวิธีการสอบนี้ หรือทุจริต หรือพยามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดําเนินการสอบ
อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจกระดาษคําตอบ และสําหรับผู้ที่ทุจริตในการสอบจะได้รับการพิจารณาโทษสถาน
หนัก

