
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2560 นั้น  

 

  บัดนี้  การรับสมัครบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้ 
 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01-001 นางสาวจรีาพร         ใจเสงี่ยม   
01-002 นางสาวธนัย์ชนก      อินทอง   
01-003 นางสาวมะปราง        แคลว้คลาด   

 
 

ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 
เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

02-001 นายนิพาน               ช่อผกา   
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

03-001 นางสาวจรรยารักษ์     คุ้มมัน   
 

 

 1.  ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2560  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ่าวน้อย เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

         1)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
         2)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 - เวลา 09.00 - 10.30 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในวิชาหลักเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของต าแหน่ง (ภาค ก.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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 - เวลา 10.30 - 12.00 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย/สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

   

         3)  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 - เวลา 09.00 - 10.00 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 - เวลา 13.00 น. ส าหรับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในวิชาหลักเกี่ยวกับงานในหน้าที่

ของต าแหน่ง (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน และส าหรับการประเมินสมรรถนะภาค
คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

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

  รายละเอียดเนื้อหา ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

  3.  ระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะ  

 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  
1)  แต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย  

  2)  รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ  
  3)  ให้ไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที และหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพ่ือรับฟัง
ค าแนะน าในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบท่ีก าหนด  
  4)  เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน ๑๕ นาที   
  5)  ห้ามน าเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
  6)  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีด าหรือน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิดส าหรับใช้ในการสอบ  
  7)  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ เพ่ือท าการตรวจสอบและลง
ลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้น าบัตรประจ าตัวสอบมาให้ใช้บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมาแสดงแทน
ได้ หากไม่มีบัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรอ่ืนใดให้หัวหน้าห้องสอบสอบถามสาเหตุที่ไม่มีบัตรและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
โดยให้ผู้นั้นลงชื่อในบันทึกดังกล่าว พร้อมให้ผู้เข้าสอบอย่างน้อยสองคน ซึ่งรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบที่ไม่มีบัตรมาแสดงเป็น
ผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบจริง โดยลงชื่อไว้ท้ายบันทึกดังกล่าว  
  8)  ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ และเมื่อเข้าห้องสอบ
แล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา ๔๕ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ และต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุม
สอบด้วย  
  9)  ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบและกรรมการคุม 
สอบอย่างเคร่งครัด  
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  10)  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ  
  11)  เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกท าข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกเมือขึ้นเพ่ือให้
กรรมการคุมสอบทราบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบแก่กรรมการคุมสอบ จึงจะ
ออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องพ้นเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 45 นาที  
  12)  ห้ามน ากระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
  13)  ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกกระท าการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งไม่
กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอ่ืน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ  
 

  ทั้งนี้ ในการสมัครเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เจาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ ไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครที่องค์การ
บริหารสว่นต าบลอ่าวน้อยก าหนด หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาฯ  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นเท็จถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ รายนั้นเป็นผู้
ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ จ ะ ไ ม่ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น พ นั ก ง า น จ้ า ง  ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น 
ผู้ผ่านการสรรหาฯ แลว หรือพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ไดรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560   
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ์   ใจใหญ่) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


