
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับ 

การประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 
 

                   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จํานวน 
1 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันท่ี 1 – 10 สิงหาคม 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 (1) ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 4 ของ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา 
สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

เลขท่ีนั่งสอบ เลขประจําตัวผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
1 01 นายกิตติพงษ์ สุขุมทอง  
2 02 นางสาวสุจิตรา อินทรเจียว  
3 03 นางสาวกิตติมา ภูมิไชยา  
4 04 นายจิรวัฒน์ เพ็งจรูญ  
5 05 นางสาววิยะดา พันธ ุ  

  อนึ่ง การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ท่ีได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะข้างต้นได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้  
แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใบไม้แล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่ดําเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในกรณีท่ีถึงลําดับท่ีบรรจุแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติราชการในกรณีท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างไปแล้ว 

  2. กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
          ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาค
ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ตามวัน  
เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ดังนี ้
 

/วัน/เวลา... 



2 
 

วัน/เวลา 
ประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ 

สถานท่ี 
ประเมิน
สมรรถนะ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การประเมิน
สมรรถนะ 

1 กันยายน  2560 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) (100 คะแนน) 
    1.1 วิชาความสามารถใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล  
         เป็นการทดสอบความสามารถ
ในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (1) ความสามารถในการสรุป

ความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือ
เรื่องราว 

   (2 )  คว ามสาม าร ถ ในกา ร
วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 

   (3) ความสามารถในการหา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี
น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรืสมมติฐาน 

   (4 )  คว ามสาม าร ถ ในกา ร
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น 
สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูล
ต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย 
   1.2 วิชาภาษาไทย  
          เป็นการทดสอบความรู้และ
ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ
อ่านจับใจความ  การสรุปความ  การ
ตีความ  การขยายความจากข้อความ
สั้น ๆ หรือบทความ  และให้พิจารณา
เลือกใชภ้าษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคํา
หรือกลุ่มคํา  ประโยคหรือข้อความสั้น 
ๆ การเรียงข้อความ  การสะกดคํา  
การแต่งประโยค  และคําศัพท์ 
 
 
 
 

ห้องประชุมสภา 
อบต.บางใบไม้ 

ปากกาสนี้ําเงิน 
 
 

 
/(4) พระราชบัญญัต.ิ.. 
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วัน/เวลา 
ประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
สถานท่ี 

ประเมินสมรรถนะ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

 1.3 วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  
          (1) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
          (2) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          (3) พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          (4) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
         (5) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
         (6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
         (7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (8) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  

1 กันยายน  2560 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

2. ภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)  
(100 คะแนน) 
    (1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี 
พ.ศ.2508 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ห้องประชุมสภา 
อบต.บางใบไม้ 

ปากกาสนี้ําเงนิ 

/(4) พระราชบัญญัต.ิ... 
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วัน/เวลา 
ประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
สถานท่ี 

ประเมินสมรรถนะ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 กันยายน 2560 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  
 
 

 
เวลา  14.00 น.  

เป็นต้นไป 

     (4) พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2535 
    (5) หลักบัญชีเบื้องต้น 
    (6) ความรู้เก่ียวกับงานตาม 
“ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”ของตําแหน่ง
ท่ีสมัครสอบ 
 
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค) (100 คะแนน) 
- สอบปฏิบัต ิ(ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับคอมพิวเตอร)์ 
 
- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจาก
คุณสมบัติส่วนบุคคล ประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  
และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของ
ผู้สมัคร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ความรู้ในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ  ความ สามารถ 
ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงที
วาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ 
แรงจูงใจ  จริยธรรมและคุณธรรม  
มนุษยสัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และปฏิภาณ 
ไหวพริบ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง,สํานักงาน
ปลัด 

อบต.บางใบไม้ 
 

ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ 

 

 
  3. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงาจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  
วิธีการเลือกสรร อย่างเคร่งครัด  ดังนี ้
      3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

  
 /3.2 เป็นหน้าท่ี..... 
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        3.2 เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
      3.3 ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได ้
      3.4 ต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ ปากกาสนี้ําเงิน      
3.5 ให้ไปถึงสถานท่ีประเมินสมรรถนะ (สอบ) ก่อนเริ่มเข้าสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบแล้ว 
      3.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
      3.7 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
      3.8 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
      3.9 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบท่ีกําหนดไว้  
ผู้ใดนั่งสอบผิดท่ีหรือผิดห้องสอบในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
      3.10 ห้ามมิให้ผู้ประเมินสมรรถนะออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับแต่เริ่มให้ทํา
คําตอบ 
      3.11 ห้ามนําหนงัสือ  ตํารา  หรือเอกสารอ่ืนใด  เครื่องมือสื่อสาร  และเครื่องคํานวณทุก
ชนิด เข้าไปในห้องสอบ 
      3.12 เม่ืออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก  และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ
เท่านั้น 
      3.13 ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน เขียนชื่อ – นามสกุล  ตําแหน่งท่ี
สมัครสอบ  และเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดให้เท่านั้น 
      3.14 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได ้
      3.15 แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะจะนําออกจากห้องสอบ
ไม่ได้  เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
      3.16 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบให้หยุดทําคําตอบจะต้อง
หยุดทันที แตจ่ะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
      3.17 เม่ือประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ท่ี
ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะคนอ่ืน และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นรบกวนผู้ท่ียังประเมินสมรรถนะอยู ่
      3.18 หากมีเหตุสงสัยประการใดเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ให้สอบถามจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
      3.19 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
     
 
 

/3.20 ผู้ใดไม่มา.... 
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      3.20 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มี
สทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี ้
      3.21 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริต  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนินการสรรหรือ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน หรือไม่ให้ผ่านการเลือกสรรหรือไม่มีสิทธิประเมินสมรรถนะต่อไปก็ได ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                               (นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน)์ 
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 


