
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู ้

ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

******************************** 
ตามประกาศองค์บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ  

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ลงวันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙   ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ การ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๒ ต าแหน่ง  ๒  อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ น้ัน 
  บัดน้ีการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ การเลือกสรรฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ด้านความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะและด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น  ข้อปฏิบัติ  ก าหนดวัน   เวลา และสถานท่ีในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ดังน้ี 
  ๑.  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและ 
ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น  ตามบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก ก. 
  ๒.  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะศึกษา 
และปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย  ภาคผนวก ข. 
  ๓.  ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและด้าน
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น  วันพฤหัสบดีที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
ต้ังอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก หมู่ท่ี ๔ ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  
และ ศูนย์ กสทช. ต าบลบางขันแตก (ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก)  ดังน้ี 

ภาคเช้า  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
- การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป (วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย)    ๕๐ คะแนน  
เวลา ๑๐.๓๐ เป็นต้นไป 
- การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (วิธีการทดสอบด้วยสถานการณ์  

จ าลอง) (ปฏิบัติ) ๕๐ คะแนน  
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  
- ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (วิธีการสัมภาษณ์)  ๑๐๐ คะแนน  

 

  ท้ังน้ี ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะด้านความรู้
ท่ัวไปและด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   และได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
            (นายอภินันท์    พัฒนาการพนิช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 



      
ภาคผนวก  ก. 

 

        
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
 

 
        (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

                 ด้านความรู้  ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น  เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
                เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ลงวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙) 
 

   
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

  ๑ ๐๑ นางสาว ณิชยนันท์ จันทมนตรี   
 

 
๒ ๐๒ นางสาว เพ็ญศิริ แก้วกุญชร   

 
 

๓ ๐๓ นางสาว รุจิรา เล็กสุวรรณ์   
 

 
๔ ๐๔ นางสาว พิชาพัทธ์ แย้มพราย   

 
 

๕ ๐๕ นางสาว โสภฌาช์ แสงทอง   
 

 
๖ ๐๖ นาง สุมิตรา กองแก้ว   

 
 

๗ ๐๗ นางสาว รุ่งทิพย์ ทัศมี   
 

 
๘ ๐๙ นาง นฤมล จิตต์ปราณี   

 
                     หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและด้านคุณสมบัติ 

                           ส่วนบุคคลอื่น  ล าดับท่ี  1,3,4,5,6,7 และ 8 อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง               
 

        
        
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

 
ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

  ๑ ๐๑ นางสาว กนกวรรณ เอี่ยมสอาด   
 

 
๒ ๐๒ นางสาว ทิพย์สุดา อุ่นประเสริฐ   

 
 

๓ ๐๓ นางสาว นวรัตน์ ตันเจริญ   
 

 
๔ ๐๔ นางสาว ณัฐญา เทียนทับทิม   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข. 

 
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

  ๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ   
  ๒. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องจัดเตรียมวัสดุท่ีใช้ในการท าข้อสอบ  และเอกสาร
หลักฐานไปให้พร้อม  ในวันเข้าสอบ  ได้แก่  ปากกาลูกล่ืน  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัว
ประชาชน เข้าไปในห้องสอบได้เพียงเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้น าวัสดุอุปกรณ์อื่นเข้าไปโดยเด็ดขาด 
  ๓. ห้ามน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร  หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด  เข้าไปในห้อง
สอบโดยเด็ดขาด 
  ๔. ห้ามน าเครื่องค านวณเลข  อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้  เครื่องบันทึกภาพ  เครื่องบันทึกเสียง  
หรือเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  วิทยุส่ือสาร  ฯลฯ  เข้าไปในห้องสอบโดย
เด็ดขาด 
  ๕. ผู้เข้ารับการประเมินท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มท าข้อสอบไป แล้วเกินกว่า ๓๐ นาที   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๖. ในระหว่างการท าข้อสอบห้ามผู้เข้ารับการประเมินออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  ยกเว้น
กรณีจ าเป็นหรือฉุกเฉิน  ท้ังนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจและการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
  ๗. กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ให้ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ  เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีคุมสอบเดินไปรับข้อสอบและกระดาษค าตอบ ณ ท่ีนั่งสอบ  และให้ออกจากห้องสอบได้ 
  ๘. ห้ามผู้เข้ารับการประเมินลุกจากท่ีนั่ง  กรณีมีข้อสอบถามให้ยกมือเหนือศีรษะ  และขอ
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
  ๙. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ  ห้ามผู้เข้ารับการประเมินพูด  หรือแสดงลักษณะ  ท่าทาง  
กริยา  พฤติกรรมติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น  หรือบุคคลภายนอก  หรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีส่อไป
ทางทุจริต  หรือกระท าการทุจริตในขณะท าข้อสอบ  โดยเด็ดขาด 
  ๑๐. ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบหรือน าแบบทดสอบ  ตลอดจนกระดาษค าตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  ผู้ฝ่าฝืนถือเป็นการทุจริตในการสอบและจะไม่ได้รับตรวจคะแนนในการสอบนั้น 
  ๑๑. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องลงลายมือช่ือเพื่อแสดงตนเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบด้วยตนเอง  
ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
  ๑๒. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบและเจ้าหน้าท่ีคุมสอบแจ้งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที
และนั่งประจ าท่ีเดิม  ห้ามลุกไปส่งข้อสอบ/กระดาษค าตอบ  โดยจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าท่ีคุม
สอบได้รับข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบจากโต๊ะท่ีนั่งของผู้เข้ารับการประเมินครบถ้วนแล้ว 
  ๑๓. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง  และค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 

******************************** 
 
 
 


