
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร 
----------------------- 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  12 มีนาคม 2561  โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  19-30  มีนาคม 2561  นั้น 
  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  และก าหนดวัน  เวลา  
สถานที่  ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
  ๑. รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
        1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง) 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑. 01 นายวีรชัย  ชัยมงคล  
2. 02 นายสุนทรางกูร  ชูจันทร์  

              1.2 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑. 01 นายสมบัติ สัมพันธ์  
      ๒. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการสรรหาและเลือกสรร 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะด าเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 

     1.ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง)  
   - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธี 
   1.1 สอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     2) ด้านประสบการณ์ 
     3) ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

4) ด้านบุคลิกภาพ 
5) ด้านปฎิภาณไหวพริบ. 

   1.2 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ทดสอบทักษะด้านการขับรถยนต์ 
        2. ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 
  -ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธี 
   1.1 สอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     2) ด้านประสบการณ์ 
     3) ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

4) ด้านบุคลิกภาพ 
5) ด้านปฎิภาณไหวพริบ 
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   1.2 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ทดสอบทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) 
 

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 
   ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   3.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
   3.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
   3.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปในวันสรรหาและ
เลือกสรรทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรก็ได้ 
   3.๔ การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และทดสอบ
การปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   3.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
สอบได้ก็ต่อเมื่อรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
   3.๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
   3.๔.๕ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
   3.๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   3.๔.๖ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
   3.๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   3.๔.๘  เขียนชื่อ นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่
ก าหนดให้เท่านั้น 
   3.๔.๙ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเองนอกนั้น 
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่ อบต.เขาวง ไว้ให้โดยเฉพาะ 
   3.๔.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ 
   3.๔.๑๑ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   3.๔.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
   3.๔.๑๓ แบบทดสอบ ที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
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   3.๔.๑๔ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดท า
ค าตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้รับ
อนุญาตแล้ว 
   3.๔.๑๕ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   3.๔.๑๖ ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ เว้น
แต่กรรมการออกข้อสอบการสรรหาและเลือกสรรได้ก าหนดให้เข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
   3.๔.๑๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   3.๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   3.๔.๑๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งหรือทุกภาคก็ได้ 
   3.๔.๒๐ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท าแบบทดสอบในภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) จากนั้นคณะกรรมการฯ จะประกาศผลการ
สอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ผู้ใดสอบไม่
ผ่านร้อยละหกสิบของแต่ละภาคไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค ค. ) 
  4. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 17  เมษายน  2561 ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง และทาง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 
  
 
        ( นายค ารณ  อินทรโท ) 
         นายกองค์การบริหารสวนต าบลเขาวง  


