
 
 
 

                  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                         

ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖5 
....................................................... 

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ลงวันที่  1  มิถุนายน  ๒๕๖5 โดยก าหนดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่  13   
มิถุนายน  2565  ถึงวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖5 นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๗  และ ข้อ ๑๙  
(๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ             
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
การประเมิน เพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  
๑.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ- สกุล   สถานที่สอบ ห้องสอบ หมายเหตุ 
   ๑ ๐๑-๐๐๑  นายอภิเทพ   ศรีจันทร ์ ห้องประชุมสภา     ๑  
      
      
      
      

๒. วัน  เวลา  และสถานที่สอบแข่งขัน  
 ๒.๑ ก าหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก ) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข ) ในวันพุธที่  29 มิถุนายน  ๒๕๖5  ดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค  ก  )  จ านวน 50 ข้อ ๑๐๐ คะแนน 

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
๑๐.๐๐ -  ๑๑.๐๐ น . ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  จ านวน 50 ข้อ 100  

คะแนน 
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
โดยวิธีสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 

  
ในการสอบให้เป็นไปตามก าหนดการสอบ และสถานที่สอบ และมีข้อแนะน าหลักสูตรการสอบแข่งขัน  

ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  ดังนี้ 
 



 
 ภาค ก  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ ๑๐๐ คะแนน ) ดังนี้ 
  - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล การสรุปความ การตีความหรือบทความ กฎหมาย ระเบียบหรือทดสอบอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการ
ทดสอบความรู้สามารถอ่ืนที่ก าหนด 
   - เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ภาค ข  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน 50 ข้อ  100 คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

                     -  วิชาความรู้ที่เก่ียวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
                             -  วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบันของแต่ละต าแหน่งที่ระบุไว้ตามภาคประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน   
    ภาค  ค  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
  -  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งทุกต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)  

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
 ๓.๑ สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ใส่ชายเสื้อในกางเกง 
 ๓.๒ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
 ๓.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าพนักงานของรัฐ ไปในวันสอบของแต่ละภาคทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มี
เอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบในวิชานั้น 
 ๓.๔ การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป   ( ภาค  ก ) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 
  ๓.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที และจะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
  ๓.๔.๒ ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดแล้ว  ๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบในวิชานั้น 
  ๓.๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 
  ๓.๔.๔ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ ตามก าหนดการสอบ 
  ๓.๔.๕ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท 
เครื่องคิดเลข นาฬิกา เข้าในห้องสอบ 
  ๓.๔.๖ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบตลอดจนบัตร
ประจ าตัวสอบที่ติดไว้บนโต๊ะออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ 

 ๓.๔.๗ เชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ                  
อย่างเคร่งครัด 

 
๓.๔.๘ นับตั้งแต่เริ่มแจกข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ

แต่ละวิชาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบ
ครั้งนี้ 



๓.๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สอบคนอ่ืนหรือบุคลากรภายนอก   
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๓.๔.๑๐ ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ 
๓.๔.๑๑ เมื่อสิ้นสุดเวลาท าค าตอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที    

แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบอาจ    

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือไม่ได้รับการตรวจ กระดาษค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้            
หรืออาจด าเนินคดีตามกฎหมาย  

  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
 
                                 (นายสุรชัย    ศรีพล) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


