
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 

___________________________ 
   
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล หัวไทร ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา         

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที ่9  มีนาคม  2561 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร โดยก าหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 21–30 มีนาคม 2561 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว  
ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ านวน  7 ราย  และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติฯ จ านวน 6 ราย  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร  จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์       
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน  เวลา  สถานที ่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้    

1. ก าหนดการประเมินสมรรถนะ 
-  รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ 

2. สถานที่ประเมินสมรรถนะ 
- ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

3. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ 
-  รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ 

4. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
4.1 การแต่งกาย  สุภาพบุรุษแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สอดชายเสื้อในกางเกง  

สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงและสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
4.2 ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะให้ถูกต้อง และเข้าห้องสอบให้ตรง

ตามวัน เวลาที่ก าหนด (ควรไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะก่อนเริ่มประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่า 15 นาท)ี 
4.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปในวันประเมินสมรรถนะแต่ละ

ภาคทุกครั้ง  เพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ กรณีบัตรประจ าตัวสอบสูญหายให้น าบัตรประชาชน
หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรหนึ่งบัตรใดตามที่กล่าว
มาข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยเด็ดขาด 

4.4 ห้ามผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณ เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร        
ทุกประเภทเข้าไปในห้องสอบ  และระหว่างด าเนินการประเมินสมรรถนะ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่า
ทุจริตในการสอบ ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดให้น าเข้าไปในห้องสอบได้ 

/ 4.5  ปิดอุปกรณ์ ... 
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4.5 ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ 
4.6 ห้ามผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะน าข้อสอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด        

ที่คณะกรรมการฯ จัดให้ออกจากห้องสอบ 
4.7 ภายในเวลา 30 นาที  นับแต่เวลาเริ่มประเมินสมรรถนะของแต่ละภาค ผู้เข้ารับ

การประเมินสมรรถนะจะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ 

4.8 หากผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์      
จะสอบต่อไป ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะเก็บข้อสอบ เมื่อส่งข้อสอบแล้ว     
ต้องได้รับรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 

4.9 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะสั่งให้หยุดท าข้อสอบ  
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องหยุดท าข้อสอบทันที ห้ามลุกจากท่ีนั่งสอบ รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประเมินสมรรถนะเก็บข้อสอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออก
จากห้องสอบได้ ผู้ใดฝ่าฝืนฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในภาคนั้น 

4.10 เมื่อผู้เข้าการประเมินสมรรถนะออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระท าการใด ๆ   
อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอ่ืน ผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และ/หรือ คณะกรรมด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                          (นายเสน่ห์  อ่อนเกตุพล) 
              ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
               องค์การบริหารสว่นต าบลหัวไทร  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ลงวันที ่ 9  เมษายน  2561) 
_________________________ 

 

1.  ก าหนดการประเมินสมรรถนะ 
 

วัน/ เดือน/ ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมิน 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
23 เมษายน 2561 13.30 - 14.30 น.   ภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก)  
สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

จ านวน 50 ข้อ ห้องประชุม 
อบต.หัวไทร  14.45 – 15.45 น.   ภาคความรู้ความสามารถ   

ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
(ภาค ข.) 

สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

จ านวน 50 ข้อ 

24 เมษายน 2561 09.30 น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.) 

สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม 
อบต.หัวไทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข. 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ลงวันที ่ 9  เมษายน  2561) 
_________________________ 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1. 6101001 นางสาวพรรณภัทร   สกุลวงศ ์  
2. 6101002 นางกรวราณ์   เต็มสงสัย  
3. 6101003 นางสาวสุนิษา   แคล้วปลอด *ขาดคุณสมบัติฯ 
4. 6101004 นางสาวสุมาลี   หยู่หนูสิงห ์ *ขาดคุณสมบัติฯ 
5. 6101005 นางสาวชลิศา   ชูม ี  
6. 6101006 นางสาวอาจรีย์   เมฆตรง *ขาดคุณสมบัติฯ 
7. 6101007 นางสาวเพ็ญประภา   อิสโร *ขาดคุณสมบัติฯ 
8. 6101008 นายนพพล   ผาพรม *ขาดคุณสมบัติฯ 
9. 6101009 นายเบญจรงค์   มณีโชติ  

10. 6101010 นางเจนจิรา   วิทูรชัย  
11. 6101011 นางสาวจารึก   ศรีอุทัย  
12. 6101012 นางสาวยุพดี   ข าเกิด *ขาดคุณสมบัติฯ 
13. 6101013 นางสาวธิดารัตน์   ด าจันทร์  

 


