
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                  

เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
**************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖4 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ในต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งได้
ด าเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม ๒๕๖4 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
ลงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖4 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ดังนี้ 

  ๑. รายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
      บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างทั่วไปแต่ละต าแหน่ง                  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

  ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      ก าหนดประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ในวันอังคาร  ที่ 30 
มีนาคม ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
   หลักเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
   ๑. ความรู้  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

   ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
    ๒.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้รถยนต์  และการซ่อม
บ ารุง รักษา รถยนต์ เครื่องยนต์ เบื้องต้น 
             ๒.๒ ทดสอบการ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

   ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
            ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
            ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
            ๓.๓ มนุษย์สัมพันธ์ 
            ๓.๔ ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
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  ๓. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ  โดยมีเกณฑ์การตัดสินคือ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินทุกด้าน
และจะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท าการถัดไป   

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
 ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ผู้ที่

สวมกางเกงขาสั้น  เสื้อไม่มีแขน  หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ซึ่งปรากฏ

เลขประจ าตัวประชาชน  ๑๓ หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  
หรือใช้บัตรอ่ืนมาแสดง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

 ๓) ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ  หลังจากเวลาเริ่มท าการทดสอบ ไปแล้ว ๓๐ นาที   
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 ๔) ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งและสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรก าหนดให้ 

 ๕) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก 

 ๖) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพ่ือใช้ในการสอบ  นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้โดยเฉพาะ 

 ๗) ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร  อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค านวณ  เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบ  
และระหว่างด าเนินการสอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ  จะถือว่าทุจริตในการสอบ  ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่
คณะกรรมการฯ  ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ 

 ๘) ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 
 ๙)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์          

ทุกชนิดที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
   ๑๐) ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มท าการทดสอบ  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้อง
สอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   ๑๑) ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้น
เพ่ือให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
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   ๑๒) เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ             
ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บ
แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  
ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับการทดสอบนั้น 
   ๑๓) เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้เข้าสอบอ่ืน  ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท า
การทุจริตในการสอบ  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

(นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ภาคผนวก ก) 
 

แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายวัชระ  กินูน  
 

 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 

 
                                               ส.ต.อ. 

(สุขสันต์  สุขใจ) 
ประธานคณะกรรมการ 

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


