
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง   
เร่ือง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                       ------------------------------------  
  อาศัยอ านาจตาม ข้อ 19 (6) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  ลงวันที่  5  มกราคม  2564   
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ  จึงก าหนดวัน   เวลา   สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
         ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)  ภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ตามวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

วัน/เวลาสอบ 
 

ต าแหน่ง / วิชาสอบ 
 

สถานที่สอบ 
 

29   มกราคม  2564 
 

เวลา  09.00 – 10.30 น. 
 
 
 

 
 
 
เวลา  10.30 - 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  
ข้อสอบกากบาท  (x)  จ านวน  50  ข้อ   
(จ านวน 100  คะแนน)   

1) วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล 

2) วิชาภาษาไทย 
3) วิชาระเบียบกฏหมายที่ เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ข้อสอบกากบาท  (x)  จ านวน  50  ข้อ   
(จ านวน 100  คะแนน)   

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 
 
 

ห้องประชุมสภา อบต.ค าครั่ง   
อ าเภอเดชอุดม จ.อุบลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมสภา อบต.ค าครั่ง   
อ าเภอเดชอุดม จ.อุบลฯ 

 
 
 
 
 

 
/ภาค ค.... 
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วัน/เวลาสอบ 

 
ต าแหน่ง / วิชาสอบ 

 
สถานที่สอบ 

 
29   มกราคม  2564 

 
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 
          ให้ ประ เมิ นบุ คคล เ พ่ือ พิจา รณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้  
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ใน
เ รื่ อ ง ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ห่ ง ช า ติ  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การ
ปรับตัว เข้ ากับผู้ ร่ วมงาน  รวมทั้ งสั งคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหว
พริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

ห้องประชุมสภา อบต.ค าครั่ง   
อ าเภอเดชอุดม จ.อุบลฯ 

 

 
              ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนประมาณ 

15 นาที   เ พ่ือชี้ แจงรายละเ อียดเกี่ ยวกับการสอบและให้ผู้ เข้ าสอบน า อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการสอบเท่านั้ น                                           
ส่วนกระดาษค าตอบ จะต้องใช้กระดาษท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  ให้ไว้โดยเฉพาะ 

      2.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
        1.  การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบข้อกากบาท (X)  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ
คัดเลือกท้ังนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบแต่ละวิชา 
         2.ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
             2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ   สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2.2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และห้องสอบ 
             2.3  น าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน  ไปในวันสอบทุกครั้ง  เพื่อใช้แสดง
คู่กันหาก ไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชา
นั้นก็ได้    2.4  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
                  2.4.1  ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การ
สอบได้ด าเนินการสอบไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ด าเนินการสอบอาจตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
                    2.4.2  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
             2.4.3   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
                  2.4.4   เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 

/ผู้ใดไม่ปฏิบัติ… 



 

-3- 
 

                ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการด าเนินการสอบฯจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชา
ก็ได้ 
                             ประกาศ   ณ   วันที่   27    มกราคม   พ.ศ.   2564 
 
 
 
 
 


