
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรร        
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

************************** 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ทะเล  ลงวันที่  ๙  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างภารกิจ  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา          
   รับสมัครระหว่างวันที่  ๒๑  ตุลาคม  256๒  ถึงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  256๒  นั้น 

  บัดน้ี  การรับสมัครได้สิ้นสดุลงแล้ว  จึงประกาศรายช่ือบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ดังนี ้

  ๑. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
      บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  แนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก ก.) 

  ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ 
      ๒.๑  ก าหนดการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  ในวันพุธ ท่ี 1๓ พฤศจิกายน 256๒ 
      - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
      - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันพฤหัสบดี  ท่ี 
๑๔  พฤศจิกายน  256๒  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หรือ  www.Huatalae.go.th   
        ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน  ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  จึง
จะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
         ๒.๒  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ ท่ี 1๕ พฤศจิกายน 25๖๒ 
      - ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (ภาค ค.)  สัมภาษณ์    เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ๓. หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ  โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

 
 

      / ๓.๑ คะแนน........ 

http://www.huatalae.go.th/
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      ๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ให้ผู้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ผู้ที่สวม 

กางเกงขาสั้น  เสือ้ไม่มีแขนหรือรองเท้าแตะฟองน้ า  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๒)  ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน  ๑๓  หลักที่ชัดเจน  มาแสดงเพื่อเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  หรือใช้บัตรอื่นมาแสดง  กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
  ๓)  ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ  หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค  ก. หรือ ภาค ข. ไปแล้ว  ๓๐ นาที จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๔)  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันก าหนดให้ 
  ๕)  ผู้เข้าสอบต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 
  ๖)  ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  เพื่อใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลจัดไว้โดยเฉพาะ 
  ๗)  ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ  เครื่อง
บันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบและระหว่าง
ด าเนินการสอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ  
ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได ้

๘)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 
  ๙)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  ๑๐)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริม่สอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  ๑๑)  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือข้ึนเพื่อให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  ๑๒)  เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุ่มสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ  ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดท าค าตอบทันที   ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบเก็บแบบทดสอบ  
กระดาษค าตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการ
ตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบภาคนั้น 
 
 
 

/๑๓)  เมือ่ผูเ้ข้าสอบ............. 



- 3 - 

  ๑๓)  เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่น  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ  
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน   จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้         

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 
 

        (ลงช่ือ)            
              (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร) 

                นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ภาคผนวก ก.) 
 

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และ 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   
เพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในวันพุธ ท่ี 1๓ พฤศจิกายน 256๒ 

(ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 
 

 
  ล าดับ                 ชื่อ – สกุล               วุฒิการศึกษา 
  ๐๐๑   น.ส.วราภรณ์   ฝั่งสระ      วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
  002   น.ส.ราตรี   ยุทธอาจ      ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  00๓   น.ส.ศิรลิักษณ์  โม่งปราณีต     บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  00๔   นางเจียรนัย  มิตรขุนทด      รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  00๕   น.ส.รินทรส์ิตา จรัสกลุทรัพย ์     วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  ๐๐๖   น.ส.ภารดี  แป้งสันเทียะ      ครุศาสตรบัณฑิต 
  00๗   นางพิจิตรา  พืดขุนทด      บริหารธุรกิจ (ปวส.) 
  00๘   น.ส.ธวัลรัตน์  ดานา      บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  00๙   น.ส.กสุุมา  ยุทธยงค ์      บริหารธุรกิจ (ปวส.) 
  0๑๐   น.ส.อณามกิา  ภักดีพงษ์      ครุศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 

      ตรวจสอบถูกต้อง 
 

 
     (นายอนนท์   ดาโม้) 

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้สมัคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


