
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ  

…………………………………………………………… 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจ ลงวันที่  1 มิถุนายน 2561 รับสมัครระหว่างวันที่  11-22  
มิถุนายน  2561 นั้น 
  บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 
2. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
 

วัน เวลา การประเมินสมรรถนะ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบ 

วันพฤหัสบด ีที ่5 
กรกฎาคม 2561 

ประเมินสมรรถนะทุกภาค  
โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 
 

ห้องประชุม 
อบต.เขาวง 

 
 
-ปากกา 
-หมึกลบค าผิด 

เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนน
เต็ม  100  คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
แบบปรนัย  โดยมีรายละเอียดตามอกสาร
แนบท้าย 2 
๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 

 
ห้องประชุม 
อบต.เขาวง 

 
-ปากกา 
-หมึกลบค าผิด 

เวลา  ๑4.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน)โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 2 โดยการสอบสัมภาษณ์  

ห้องประชุม อบต.
เขาวง 

- 

 
๓ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปกกระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
 ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
 ๓.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปในวันสรรหาและเลือกสรร
ทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรก็ได้ 
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 ๓.๔ การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และทดสอบการ
ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๓.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
  ๓.๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
  ๓.๔.๕ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
  ๓.๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๓.๔.๖ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัคร
อีก 
  ๓.๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้เท่านั้น 
  ๓.๔.๘  เขียนชื่อ นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่
ก าหนดให้เท่านั้น 
  ๓.๔.๙ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเองนอกนั้น 
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่อบต.เขาวงไว้ให้โดยเฉพาะ 
  ๓.๔.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ 
  ๓.๔.๑๑ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
  ๓.๔.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  ๓.๔.๑๓ แบบทดสอบ ที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
  ๓.๔.๑๔ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดท า
ค าตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้รับ
อนุญาตแล้ว 
  ๓.๔.๑๕ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
  ๓.๔.๑๖ ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ เว้น
แต่กรรมการออกข้อสอบการสรรหาและเลือกสรรได้ก าหนดให้เข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
  ๓.๔.๑๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
  ๓.๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
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  ๓.๔.๑๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรนี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งหรือทุกภาคก็ได้ 
  ๓.๔.๒๐ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท าแบบทดสอบในภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) จากนั้นคณะกรรมการฯ จะประกาศผล
การสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ในเวลา 13.00 น.  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  หากผู้ใดสอบไม่ผ่านร้อยละหกสิบของแต่ละภาคไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค ค.) ในครั้งนี ้    
๔. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่  9 กรกฎาคม 2561   ณ องค์การบริหารส่วนต าบล      
เขาวง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61 
  
 
                                                                    กิติพงษ์ หอมประสิทธิ์ 
                        (นายกิติพงษ์ หอมประสิทธิ์) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ   
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เอกสารแนบท้าย 1/1 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 

ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2561 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ก.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
    1.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส านักปลัด) 
ล าดับที่ ชื่อ  - สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว 001  
2. นางสาวสุปรียา  สถาพร 002  
3. นางสาวผกาวลี  สาริพัฒน์ 003  
4. นางสาวศิริพร  แซ่ลิ้ม 004 ขาดคุณสมบัติ 
5. นางสาวดาริกา  รักกะเปา 005  
6. นางสาวอนุสรา  ทองใหญ่ 006  
7. นายภานุเดช  สาริพัฒน์ 007  
8. นางสาวพัชารี  ลิ้มโป 008  
9. นายมานะศักดิ์  กุหลาบ 009  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

เอกสารแนบท้าย 1/2 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 

ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2561 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

......................................................... 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 แบ่งการประเมินออกเป็นสามภาค ดังนี้ 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการตาม
ระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย  
  เป็นการทดสอบความสามารถทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เช่น 

๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  

เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม 
ข้อมูลหรือสมมติฐาน  

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  

1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบ 
ความพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

       (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
      (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม  
       (3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
       (4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
         (5) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
       (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
       (7) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
       (8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
       (9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
       (10) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการพ.ศ. ๒๕๕๘  
       (11) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม 
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1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถ 
ในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ การ
เรียงข้อความ การสะกดค าการแต่งประโยค และค าศัพท์ 

1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และ 
ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของข้อความในระดับเบื้องต้น 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอบการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล 

กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง 

 
๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน )   

  3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการประเมิน
บุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้
เข้าสอบ 
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