
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
*************************  

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 
5 เมษายน 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  20 มีนาคม 2560 นั้น  

 

  บัดนี้  การรับสมัครบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01-002 นางสาวกรรณิการ์  ก าปั่นเพ็ชร ์   
01-003 นางสาวกนกวรรณ  แสงทองอรา่ม   
01-004 นางสาวฐาปนันท ์ จนัทร์สาย   
01-005 นางสาวศิริภัทร  หาญกล้า   
01-006 นางสาวจุฑามาศ  สายสกล   
01-007 นางสาวขวัญใจ  สระทองค า   
01-008 นางสาวกาญจนา  ศรีจนัทร์โฉม   
01-009 นางสาวชุติมา  พลศร   
01-010 นางสาวชฎัชิมา  อ่อนท้วม   
01-011 นางสาวกมลวรรณ  แอบทิพย์   
01-012 นางณริศรา  สวสัดีมงคล   
01-013 นางสาวปิยะนชุ  แปงเม   
01-014 นางสาวเครือวลัล ์วอทอง   

 
 

ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

- - - - 
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

03-002 นางเบญจรักษ์  บวัตูม   
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง) 

เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
04-001 นายอภินันท์  รักษายศ   
04-002 นายจักรชัย  ศรีภริมย ์   
04-003 นายสายัณห์  หิรัญวดี   
04-004 นายสุริยันต ์ ฉิมวเิศษ   

  
 

ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
05-001 นางสาวอุทัยวรรณ  จิรโพธธิรรม   
05-002 นางสาวมณีรัตน์  เพชรโรจน ์   
05-003 นางสาวสุกญัญา  คลา้ยสังข ์   
05-004 นางสาวณภาภชั  สายพัฒนะ   
05-005 นางสาวสภุาพรรณ  วงค์พนาไพร   
05-006 นางสาวมนัญญา  คีรีทอง   
05-007 นางสาวปิยะนารถ  ศรีศุภผล   

 

ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 

เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
06-001 นายธงชัย  สืบนุช   

 

 1.  ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 11 เมษายน 2560  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวน้อย เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

      1)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
      2)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 - เวลา 09.00 - 10.30 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในวิชาหลัก
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง (ภาค ก.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 - เวลา 10.30 - 12.00 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย/สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

 - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ภาค ค. (การสัมภาษณ์)   

  1.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  
       1)  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง) 
       2)  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
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       3)  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

  - เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ภาค ค. (การสัมภาษณ์)   

 

 2.  ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ 
 1)  ความรู้ (ในวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง) ภาค ก. 
 2)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ภาค ข. 
 3)  คุณสมบัติส่วนบุคคล ภาค ค. (การสัมภาษณ์)  

  รายละเอียดเนื้อหา ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

  3.  ระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะ  

 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะต่อไปนี้อย่าง
เคร่งครัด  

1)  แต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย  
  2)  รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ  
  3)  ให้ไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที และหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพ่ือ
รับฟังค าแนะน าในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบท่ีก าหนด  
  4)  เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน ๑๕ นาที   
  5)  ห้ามน าเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด  
  6)  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีด าหรือน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิดส าหรับใช้ในการสอบ  
  7)  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ เพ่ือท าการตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้น าบัตรประจ าตัวสอบมาให้ใช้บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมา
แสดงแทนได้ หากไม่มีบัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรอื่นใดให้หัวหน้าห้องสอบสอบถามสาเหตุที่ไม่มีบัตรและบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้นั้นลงชื่อในบันทึกดังกล่าว พร้อมให้ผู้เข้าสอบอย่างน้อยสองคน ซึ่งรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบที่
ไม่มีบัตรมาแสดงเป็นผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบจริง โดยลงชื่อไว้ท้ายบันทึกดังกล่าว  
  8)  ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ และเมื่อเข้าห้อง
สอบแล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา ๔๕ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ และต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบด้วย  
  9)  ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบและกรรมการคุม 
สอบอย่างเคร่งครัด  
  10)  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ  
  11)  เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกท าข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกเมือขึ้น
เพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบแก่กรรมการ
คุมสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องพ้นเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 45 นาที  
  12)  ห้ามน ากระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
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  13)  ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกกระท าการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
รวมทั้งไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอ่ืน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ  
 

  ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เจาหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติไดตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ ไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัครที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยก าหนด หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาฯ  ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นเท็จถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่เป็น 
ผู้ผ่านการสรรหาฯ แลว หรือพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ไดรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560   
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ์   ใจใหญ่) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


