
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
------------------------------------------- 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  ๑  อัตรา  นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  
๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   จึงให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ดังนี้ 

๑. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
๑.๑ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑ นายเจนณรงค์  ชมภูพื้น ๐๑-๐๐๒ อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ 
๒ นายโกศล  แสนโคตร ๐๑-๐๐๕ อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ 

  
๒. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  

๒.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค คือ 
  ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
  ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  ๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๓. เงื่อนไขในการสอบ 
  ๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้ 

เฉพาะต าแหน่งก าหนดรายตัวในเวลา ๐๘.๓๐ น. หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลาถือว่าบุคคลดังกล่าวสละ
สิทธิ์ในการสอบภาควิชานั้น ส าหรับเวลาทดสอบกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งผู้เข้า
สอบทราบทันทีในขณะนั้น 

 

/๓. เงื่อนไขในการสอบ… 



-๒- 

  ๓.๒ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทกุคนเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้ใดมาสายหรือ
กรรมการเรียกขานชื่อเข้าสอบถึง ๓ ครั้ง และไม่อยู่ในบริเวณท่ีสอบกรรมการจะเรียกบุคคลรายต่อไปเข้าห้องสอบ 
และถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการสอบภาควิชานั้น ส าหรับเวลาสอบกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม และจะแจ้งผู้เข้าสอบทราบทันทีในขณะนั้น 
  ๓.๓ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบและอ่ืนๆ ตามท่ี
จ าเป็นให้พร้อม โดยให้น าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนติดตัวเพ่ือกรรมการตรวจสอบทุกครั้งและ
เพ่ือป้องกันการทุจริตในการสอบ ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุ เข้าห้องสอบ
เด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนและตรวจพบว่ามีการทุจริตดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี 

๔. วันเวลาและสถานที่สอบ 
  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑ เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา พร้อมกันในวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 
๕.  บัญชีรายช่ือผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง 
     ประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

๕.๑    ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑ นายทศพร  ศรีสุระ ๐๑-๐๐๑ ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๒ นายวีรภัทร  พรหมบุตร ๐๑-๐๐๓ ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๓ นายสักรินทร์  มากมูล ๐๑-๐๐๔ ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
๔ นายตุลากร  คงกระพันธ์ ๐๑-๐๐๖ ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

สัญชัย  สมบัติมาศ 
(นายสัญชัย  สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย หน้า ๑ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เร่ือง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 

 ก าหนดการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
  ๑)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก วิธีการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 

สอบข้อเขียน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
สอบข้อเขียน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง  ก าหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ลงวันที่ ๑  กันยายน ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรม 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงได้ประกาศ
ก าหนดสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะเพ่ือใช้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา รายละเอียดปรากฏตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
สัญชัย  สมบัติมาศ 

 (นายสัญชัย  สมบัติมาศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดและประเมินสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
----------------------------------------- 

ชื่อ - สกุล...............................................................เลขประจ าตัวสอบ............................................ ............................ 
ประเภทพนักงานจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง...ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..(๐๑).....ระยะเวลาการจ้าง..ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  

ลักษณะงาน 
- ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตราย 

และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบ ารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การ
ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน) 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต. 
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญตัิป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๐  
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
และสาธารณภัยอื่นๆ 
- หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม ”ลักษณะงานท่ีปฏิบตั”ิ ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ ด้วยการสัมภาษณ์โดยวิธกีาร 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานและสังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าทีจ่ากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา , ความคิดรเิริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ , มนุษยสมัพันธ์ , ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐  โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์

รวม ๓๐๐   
 

 (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
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