
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าน  าสร้าง 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

                                         ----------------------------------- 
 

     ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง ได้ประกาศการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลทั่วไป
เพื่อปฏิบัตหิน้าที่พนกังานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดการสรรหาดังนี้  

      พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1  อัตรา 
          1. คนงานทั่วไป ส านักปลัด      จ านวน   1  อัตรา 

     บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ การสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้    

                 สรุปรายชื่อผู้สมัครท่ีผ่านคุณสมบัติการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างท่ัวไปรายละเอียดมีดังนี    
        คนงานท่ัวไป         ส านักปลัด        จ านวน  1  อัตรา 
           1.1  นางสาวณิชาณันท์  ชูรัตน์           เลขประจ าตัวสอบ 001 
           1.2  นางสาวกนกพร  พันธ์ุศรี            เลขประจ าตัวสอบ 002 
           1.1  นางสาวแพรวาภรณ์  จันทะคาม   เลขประจ าตัวสอบ 003 
       โ ด ย ใ ห้ บุ ค ค ล ที่ มี ร า ย ช่ื อ ดั ง ก ล่ า ว   ม า ร า ย ง า น ตั ว เ พื่ อ เ ข้ า รั บ ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก   

ในวันที่ 25  พฤศจิกายน  2565  ในเวลา ๐8. 30 น. ณ ส านักปลัด ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

                    การก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
                           ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
      วัน เวลา สถานท่ีสอบ  วิชาท่ีสอบ  หมายเหต ุ
 วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าน้ าสร้าง 
 เวลา 09.30 น. -12.00 น. 

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.)  
สอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

ข้อสอบปรนัย  ต าแหน่ง  
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) 

                    
 
 
 

-2-/หลกัเกณฑ์.. 
 



-2- 
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

ต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ภาค  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้  
                         1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
                                   -ข้อสอบเลือกตอบ (ปรนัย) 
                         2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
       -ข้อสอบเลอืกตอบ (ปรนัย) 
                         3.ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
       -ทดสอบโดยการสัมภาษณ์  
                  เกณฑ์การตัดสิน   

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้เลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาคที่สอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  โดยการเนินการจัดจ้างจะ
เป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค.)  ในวันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และ www.khamnamsang.go.th 
 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ วิชาท่ีสอบ หมายเหต ุ
 วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าน้ าสร้าง 
 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ 
(ภาค ค.)  

สอบสัมภาษณ์ 

การประกาศรายชื่อและการขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ ได้  ในวันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง   อ า เภอกุดชุม   
จังหวัดยโสธร  และทางเว็บไซด์ www.khamnamsang.go.th 
                     การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมายังผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตามล าดับ กรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่
ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้ข้ึนบัญชีล าดับสูงกว่า 
หากได้คะแนนรวมเท่ากันอีกให้ถือคะแนนภาคความรู้ความสามารถ(ภาค ก) มากกว่า เป็นผู้ข้ึนบัญชีล าดับสูงกว่า 
หากคะแนนรวมเท่ากันอีกให้ถือคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง สัมภาษณ์ (ภาค ค) เป็นผู้ข้ึนบัญชีล าดับสูงกว่า 
และหากคะแนนทดสอบสมรรถนะทุกภาคยังเท่ากันอกี ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผูข้ึ้นบัญชีล าดับสูงกว่า
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
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  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
                        - ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขอสละสิทธ์ิรับการจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
                        - ผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     -  ผู้ผ่านการเลือกสรรมีเหตุไม่มาปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 
                   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
             องค์การบริหารสว่นต าบลค าน้ าสร้าง จะด าเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
ตามล าดับที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรมารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  
            ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโบรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มสัน และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้
ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น สวมเสื้อไม่มีแขน  
สวมรองเท้าแตะทุกชนิด 

๒. ต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แสดงพร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีที่มีเลข ๑๓ หลัก 

๓. การสอบข้อเขียน 
๓ ๑ ให้ใช้ปากสีน้ าเงินหรือสีด าในการท าข้อสอบ 
๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบ ไม่น้อยกว่า ๓0 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าห้อง

สอบ หลังจากเริ่มทาการทดสอบแล้ว ๓๐ นาที 
๓.๓ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน ๓0 นาที นับตั้งแต่เริ่มสอบวิชาน้ัน 
3.4 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบตามที่ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด จะไม่ได้

รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชาน้ัน 
๓.๕ ห้ามน าหนังสือ ตารา เครื่องค านวณ กระเป๋าสะพาย เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  

เข้าไปในห้องสอบ 
๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง 
๓.๗ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
๓.๘ ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๙ ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบอย่างเคร่งครัด  

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบยีบนี้ หรือทุจริตในการสอบ หรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการอาจพิจารณา
งดให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 
   

       จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  18   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 
                                                        (นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าน้ าสร้าง 


