
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  อำเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร์           

ที ่     สร  ๘0901/              วันที ่  22 ธันวาคม   2563     

เรื่อง  รายงานผลการสอบสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 1. เรื่องเดิม 
       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งที่ 
1033/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
สังกัดสำนักปลัด  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ)  สังกัด กองช่าง  และดำเนินการสอบสรรหาฯ           
ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม 2563  นั้น 

 2. ข้อเท็จจริง 
      คณะกรรมการสอบสรรหาฯ ได้ดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม 2563   

          3. ข้อกฎหมาย 
อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2545  และ
ฉบับทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

          4. ข้อเสนอและพิจารณา 
           1.ขอรายงานผลการสอบสรรหาฯ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 2.เห็นควรประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

 3.เห็นควรพิจารณาเรียกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ต่อไป 

 (รายละเอียดดังแบบสรุปผลการสอบสรรหาฯและผลการสอบสรรหาฯในแต่ละภาค ที่แนบมาพร้อมนี้) 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป 

(ลงชื่อ)         
         (นางลำดวน  ยอดภิรมย์) 

ประธานกรรมการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง   
...................................................................................................... ........................................................................ 

 

(ลงชื่อ)      
(นายเลียงศักดิ์   เผยศิริ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง



รายช่ือผู้ผ่านการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  

ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ)  ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   
และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
-------------------------------------- 

         1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 
 
        
 
 
 
 
 

2.ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
 
 
 
  
 
 
  3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ)   
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลข 
ประจำตัว 

ชื่อผู้สมัครสอบ 
คะแนน (1๐๐ 

คะแนน) รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ได้ลำดับท่ี 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่ 2 

01-0๐4 นายนเรศ  ประไว 61 27 88 88 1 
01-0๐2 นายธชัรภัทร์  เกิดสบาย 64 23 87 87 2 
01-0๐1 นายชชัวาล  ผูกดวง 61 22.6 88 83.6 3 
01-0๐3 นายชิษณุพงษ์  นิเลปิยัง 61 22.4 88 83.4 4 

เลข 
ประจำตัว 

ชื่อผู้สมัครสอบ 
คะแนน (1๐๐ 

คะแนน) รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ได้ลำดับท่ี 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่ 2 

02-0๐1 นางสาวหนึง่ฤทัย  ชุมพล 59 36.8 95.8 95.8 1 
02-0๐3 นางสาวหทัยรตัน์  สำราญด ี 40 34.2 74.2 74.2 2 
02-0๐4 นางสาวศศิภา  ประชุมฉลาด 39 34.4 73.4 73.4 3 

เลข 
ประจำตัว 

ชื่อผู้สมัครสอบ 
คะแนน (1๐๐ 

คะแนน) รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ได้ลำดับท่ี 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่ 2 

03-0๐5 นางสาวศุภิกา  สุขสบาย 43 35.8 78.8 78.8 1 
03-0๐6 นางสาวพรนภา  ทองศร ี 40 33.8 73.8 73.8 2 



ภาพประกอบข้ันตอนในการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)  

ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ) 
 

1.การประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
2.การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ) 

  

 
 

 

 



3.การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในตำแหน่งคนงานทั่วไป(พนักงานขับ
รถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ) 

     

4.การประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป(พนักงานขับ
รถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ) 

  

5.การประชุมการออกข้อสอบในตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ)   

   



6.คณะกรรมการจัดทำข้อสอบมอบข้อสอบแก่กรรมการคุมสอบ 

  

 

7.การลงชื่อผู้เข้าสอบ ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน)  และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานธุรการ)   

 

 



8.การดำเนินการตรวจสอบซองบรรจุข้อสอบก่อนแจก 

 

9.การดำเนินการแจกข้อสอบและคุมสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



10.การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่2 (สอบสัมภาษณ์) 

 

 

11.การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) และตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 
 

  
 

 


