
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลยางคราม 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
****************************** 

  ตามที่เทศบาลต าบลยางคราม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลยางคราม ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
(ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา โดยด าเนินการรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2562 
   บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
เพ่ือให้การด าเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ก าหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับ
การสอบ เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

     ถนอม กรรมใจ 
(นายถนอม  กรรมใจ) 

     นายกเทศมนตรีต าบลยางคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลยางคราม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ก าหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************************** 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 01-001 นายภาคภูมิ  แก้วแสง  

2 01-002 นายสุริยัน  มูลวงษ์  

3 01-003 นายกฤษฎา  บุญใจ  

4 01-004 นายวรวุฒ ิ  พรหมมา  
 
2. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลต าบลยางคราม 
 

ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 

ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ปฏิบัติ) 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

เวลา 08.45 - 10.15 น. เวลา 10.30 - 12.00 น.  13.30 น. เป็นต้นไป 
 
3. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบปรนัย) 50 ข้อ 100 คะแนน 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
  - ความรู้เกี่ยวกับประเด็นข่าว การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในภาวะปัจจุบัน 
  - ความรู้รอบตัว ข้อมูลทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางคราม 
  - ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในเทศบาล เช่น ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 2. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) 100 คะแนน 
  - การประเมินผู้บาดเจ็บ  
  - การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
  - การห้ามเลือด 
  - การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 3. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   100 คะแนน 
  ทดสอบโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมและความ
เหมาะสมจากประสบการณ์ อารมณ์ การแสดงออกในการปรับตัวเข้ารับผู้อ่ืน ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน การทดสอบทักษะ และความสามารถ
ในทางท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 



 

4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน 
 2) แต่งกายชุดสุภาพ ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 3) ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาน้ าเงิน มาเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบ 
 4) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 5) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มท าการสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
หากมาช้าเกิน 30 นาที และห้ามออกห้องสอบก่อน 30 นาทีหลังเริ่มท าข้อสอบ 
 6) ห้ามน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
 7) ห้ามน าเครื่องค านวณเลข หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบโดย
เด็ดขาด 
 8) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และจะออก
จากห้องสอบก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต จากเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้วเท่านั้น 
 9) ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ และชื่อ นามสกุล 
เฉพาะในที่ท่ีก าหนดเท่านั้น 
 10) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้ง หากสงสัยประการใด ให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ 
 11) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบทราบ 
ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
 12) เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแจ้งหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดท าข้อสอบทันที และ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบคืนเสียก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 13) ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
 14) เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 15) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ วิธีการสอบแข่งขัน หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการด าเนินการ
สอบ อาจพิจารณาสั่งมิให้ตรวจข้อสอบได้ 
 16) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 


