
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ประเมินความรู้ความสามารถและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ 
     

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -  21  พฤศจิกายน 2565 
และบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
 ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ 
 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   
 ต าแหน่งคนงานทั่วไป (รหัสต าแหน่ง 101) 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
๑๐๑-001 นางสาวศิร์ธนัต  เทศนา 

 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัสต าแหน่ง 201) 

  
 
 
  
 
 ข) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 
 1. เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการคัดเลือก 
 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 
       - ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบปรนัย/ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ โดยค านึงถึงระดับ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งหลักสูตรที่จะด าเนินการสอบ ประกอบด้วย 
           1) ความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  
           2) ความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
           3) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
           4) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน  
        - ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบปรนัย/ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ โดยค านึงถึง
ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   

/ตามที่...       
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
201-001 นายยุทธนา  ทิบทัมเขียว 
201-002 นางสาววิภาดา บุญมั่ง 
201-003 นางพรรณธิดา  รอดประเสริฐ 
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ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งหลักสูตรที่จะด าเนินการสอบในแต่ละต าแหน่งปรากฏใน
ภาคผนวก ข. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   
 1.3 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100 คะแนน  
       - ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยวิธีการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรมการปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
 ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถ 
 ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันสอบประเมินความรู้ความสามารถทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ก็ได้ 
 ๔. การเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
      ๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คโทรนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
      ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีแต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
      ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด 
      ๔.๔ ต้องเข้าสอบประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบประเมินก าหนดให้
เท่านั้น 
      ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
      ๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่
ก าหนดในตารางการสอบประเมิน ผู้ที่เข้ารับการสอบประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การสอบประเมินในต าแหน่งที่สมัครอีก 
      ๔.๗ ผู้เข้ารับการสอบประเมินจะต้องนั่งสอบประเมินตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถนั้น 
      ๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่
ก าหนดให้เท่านั้น 
      ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับการสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบประเมินฯ 
       

/4.10… 
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      ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
      ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
      ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
     ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่      
 ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนน 
 6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้  
 ง) วัน เวลาและสถานที่สอบ 

วัน เวลาและสถานที่ใน
การประเมินฯ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย (ด้านหลัง) 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑0.3๐ น. - ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

- ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ               
ต าแหน่ง  

 

เวลา ๑3.3๐ น. เป็นต้นไป - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  

การรายงานตัว  ให้ผู้เข้าสอบมารายงานเวลา ๐๘.๔๕ น. 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป/ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งแต่ละภาค             
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งด้วย 
 จ) การประกาศรายช่ือขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและ            
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖5 

 

      (นายสนอง  ชูเกียรติศิริ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 
 
 


