
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรอื 
เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

และกำหนดสถานที่ดำเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

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

ตามที่เทศบาลตำบลท่าเรือ   ได้ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ –๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามประกาศเทศบาลตำบล
ท่าเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๕  จำนวน ๔ ตำแหน่ง  ๕ อัตรา  น้ัน 

 

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว  เทศบาลตำบลท่าเรือ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี ้ 

๑. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
                          บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งแนบท้าย
ประกาศนี ้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลตำบลท่าเรือ จะทำการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอนาหว้า  จังหวัด
นครพนม 
๑.สอบข้อเขียน (ภาค ก.) (ภาค ข.)  เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. 
๒. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
                          คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสรรถนะ  โดยมีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
                         ๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
                          ๓.๒ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
                          ๓.๓ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยการสัมภาษณ์  ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  
๖๐  ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ต่อไป 
                    ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
                         เทศบาลตำบลท่าเรือ  จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือและทางช่องทาง www.tharuaenawa.go.th 
ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบได้ติดตามทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าเรือ 

 
/๕.ระเบียบ... 

 
 



                                                             -๒- 
                    ๕.ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 
                        ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                      ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ      
                      ๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัว
ประชาชน  ๑๓ หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจำสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตรอื่น
มาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
                      ๓. ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ  หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค ก. หรือ ภาค ข. ไปแล้ว ๓๐ 
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                     ๔. ผู้ เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ  ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดให้ตามตารางสอบ  
                     ๕. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
                     ๖. ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ และยางลบ  เพื่อใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้
กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เทศบาลตำบลท่าเรือ จัดไว้โดยเฉพาะ 
                     ๗.ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร  อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ 
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด   หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ 
                     ๘.ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะทำการสอบ 
                     ๙.ห้ามผู้เข้าห้องสอบนำแบบทดสอบ  กระดาษคำตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่
เทศบาลตำบลท่าเรือจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
                   ๑๐. ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                   ๑๑. ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้วต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
                  ๑๒.เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ  ผู้เข้ าสอบ
จะต้องหยุดทำคำตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ
กระดาษคำตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้
รับการตรวจให้คะแนนสำหรับการสอบภาคนั้น 
                 ๑๓. เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้า
สอบอื่น  ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการ
ทุจริตในการสอบ  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน  จะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได ้
                ๑๔.ให้ผู้เข้ารับการสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นั่งสอบ  และให้ปฏิบัติตามมาตรการใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเคร่งครัด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

 

           ประกาศ   ณ   วันที่   ๑   เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 256๕ 
 
 

(นายขวัญใจ  ชาสงวน) 
นายกเทศมนตรตีำบลท่าเรือ 

 



 
บัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธเิข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 

และกำหนดสถานที่ดำเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (สังกัดสำนกัปลัด) 

ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ  (สังกดักองคลัง) 

ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  (สังกัดกองช่าง) 

ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกดักองการศึกษา)  

 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป                        
ตำแหน่ง  พนกังานขับรถยนต์ (รถบรรทกุน้ำ) (สังกัดสำนักปลัด) 
   

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหต ุ
1 นายวิทยา   แมดมิ่งเหง้า 01๑๐๑  
    

 
 
                                           (ลงชื่อ)........................... 
                                                (นายขวัญใจ  ชาสงวน) 
                                             นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหต ุ
1 นางสาวกชกร   แสงหล้า 01๐๐๑  
    

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหต ุ
1 นางสาวกรกนก  วงแหวน 0๒๐๐๑  
    

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหต ุ
1 นางสาวสุทธิดา  ชัยปัญหา ๐๓๐๐๑  
    

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหต ุ
1 นายศราวุฒิ  เทียวประสงค ์ ๐๔๐๐๑  
    


