
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน  
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

------------------------------------ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค ) ไปรายงานตัว  เพ่ือเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) (สัมภาษณ์ ) ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ตามตารางก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้  และ
ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) (สัมภาษณ์ ) เข้าสอบตามล าดับเลขประจ าตัว
สอบแข่งขันฯ 
  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  
  ๑. ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูป
ถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  มายื่นในวันสอบภาคความเหมา ะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) 
  ๒. ให้ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) (สัมภาษณ์ ) แต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้ มส้น หรือรัดส้น  
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
หากแต่งกายไม่เรียบร้อย อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๓. ขณะที่ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) ( สัมภาษณ์ ) รอรับการ
สัมภาษณ์ให้นั่งบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ทันทีท่ีเจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
  ๔. ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับการ
สัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ ตามวัน  เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดตามตารางก าหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้ 
  ๕. ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) (สัมภาษณ์ ) ที่ไปถึงห้องสอบ
หลังเวลาจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบภาคความรู้ค วามสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค ) (สัมภาษณ์ ) ใน
ตารางสอบไปแล้ว ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๖. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  หรือ ค าสั่งกรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่ก า หนดไว้นี้  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ



ตามกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ) มีอ านาจพิจารณาปรับให้ตกการสัมภาษณ์ได้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว  ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ออกจากบริเวณ
สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเร็ว และห้ามกระท าการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้
รอเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
  อนึ่ง  หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) 
รายใดขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ถึงแม้ว่าจะ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ และ ถึง
ล าดับที่ได้รับการบรรจุ  ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
     ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  ลงวันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖) 

 

วัน/เวลา/วิชาสอบ ต าแหน่ง/เลขประจ าตัวสอบ 
 

สถานที่สอบ 
 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
สถานที่สอบ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  

ภาคเช้า ต าแหน่ง สถานทีส่อบ 
(๑)  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) มารายงาน
ตัว เพ่ือเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) เวลา 
๐๘.๓๐ น. 
(๒)  ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

สายงานเริ่มต้น ระดับ ๑ 
๑. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  
๒. ต าแหน่ง ช่างโยธา 
๓. ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า 
สายงานเริ่มต้น ระดับ ๒ 
๑. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๒. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ   
๓. ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๔. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
สายงานเริ่มต้น ระดับ ๓ 
๑. ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
๒. ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 

 
 
 

 
หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเรือ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

 


