
 

   

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
-------------------------------------- 

  ตามประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2564  นั้น 

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว และเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา 
สถานที ่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

  ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 - ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

     เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้               
 

วัน เวลาที่สอบ สถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
เวลา ๐๙.3๐ – ๑1.3๐ น. 

ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหลักช้าง 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
 - ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ  
   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

- ปากกาน้ำเงิน 
- น้ำยาลบคำผิด 

  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ          
สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
- ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ  
  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหลักช้าง 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(ภาค ค) 
- สอบสัมภาษณ์ 
  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- 

  สำหรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับ     
การประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ ภาค ก และภาค ข ซึ่งเทศบาลตำบลหลักช้างจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564         
โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหลักช้าง และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักช้าง 
www.lakchang.go.th 
 

/พนักงาน... 
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 พนักงานจ้างทัว่ไป  
 - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 - ตำแหน่งคนงาน (ช่วยงานทำความสะอาด) 
 - ตำแหน่งคนงาน (ช่วยงานป้องกันฯ) 
 - ตำแหน่งคนงาน (ช่วยงานจัดเก็บรายได้) 
 - ตำแหนง่พนักงานผลิตน้ำประปา 

     เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้               

วัน เวลาที่สอบ สถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ห้องประชุมสภา 
เทศบาลตำบลหลักช้าง 

- สอบสัมภาษณ์ 
  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- 

 ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมนิสมรรถนะ 
      ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
      ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก 
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
      ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ 
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตร คณะกรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
 ๓.๔ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๓.5 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวก่อนเข้าสอบก่อนกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 
30 นาที 

๓.6 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
 3.7 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 15 นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.8 ผู้เข้ารับการประเมนิสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา            
ที่กำหนดในตารางสอบ  
 3.9 ผู้เข้าสอบจะตอ้งนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้เท่านั้น 
 3.10 เขียนชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจำตัวสอบเฉพาะในที่         
ทีก่ำหนดให้เท่านั้น 
 3.11 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้น 
จะตอ้งใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่เทศบาลตำบลหลักช้างให้ไว้โดยเฉพาะ 
 3.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก          
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 
 ๓.13 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 15 นาที เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 
 

/3.14... 
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แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที ่ในการประเมินสมรรถนะ  

 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
----------------------------------- 

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

 1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 
 

ลำดับที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 01-01 นางสาวพิชญวดี ช่วยนคร *ขาดคุณสมบัตติามประกาศฯ ขอ้ 3.2 

(หน่วยกติวชิาบญัชนี้อยกวา่ 15 หน่วยกติ) 
2 01-02 นางสาวนันท์นภัส ก๋าคำ  
3 01-03 นางสาวสัณหพร ชาญสวัสดิ์  

*ผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิไม่มีสิทธิสอบ* 
 
 1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
 

ลำดับที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 02-01 นายสุทธิ บุญยะนิจ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที ่ในการประเมินสมรรถนะ  

 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
-------------------------------------- 

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
2. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

 2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 03-01 นายกิจจาณัฏฐ์ เกตุสุรินทร์  

 2.2 ตำแหน่ง คนงาน (ช่วยงานทำความสะอาด) จำนวน 3 อัตรา 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 04-01 นางสาวเตชินี พิทักษ์  
2 04-02 นางสาวสุนิสา ยอดพิจิตร  
3 04-03 นางสาวจิดาภา ธานีรัตน์  

 2.3 ตำแหน่ง คนงาน (ช่วยงานป้องกันฯ) จำนวน 2 อัตรา 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 05-01 นายวีรพงศ์ จะนู  
2 05-02 นายอาชา แซ่ลิ้ม  

2.4 ตำแหน่ง คนงาน (ช่วยงานจัดเก็บรายได้) จำนวน 3 อัตรา 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 06-01 นางสาวอุบลวรรณ มณีโชติ  
2 06-02 นางสาวอภิญญา เพ็ชรนิล  
3 06-03 นางสาวณฐัธิดา ภู่วัฒนานุสรณ ์  

2.5 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา 
 

ลำดับที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 07-01 นายคุนานนต์ นามศรีนวล  
2 07-02 นายสมชาย บุญสุดทอง  

 


