
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาวง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร 

----------------------- 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7  โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่

วันที่  3-14  มีนาคม 2557   นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้วจึง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  

ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

  (๑)  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

         (๑.๑)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑. 01 นางสาวอมรรัตน์  ขวัญเมอืง 

         (1.2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

- - - 

หมายเหตุ   ไม่มีผูม้าสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่ง  ผูช่้วยช่างไฟฟ้า  

           (๒)  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการสรรหาและเลือกสรร 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะด าเนนิการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและ

ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่งในวันที่   18  มีนาคม  2556   ณ  หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาวง  โดยประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  

      1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  ข้อสอบจ านวน  50  ข้อ  คะแนนเต็ม 

50 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย) 

1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

   (๑)  ความรูเ้กี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

           (๒)  ความรูเ้กี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบัน 

         (๓)  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
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  1.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

   (๑)  ความรูเ้กี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

           (๒)  ความรูเ้กี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบัน 

         (๓)  ความรู้ความสามารถทั่วไป 

               2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหนง่ (ภาค ข) ข้อสอบจ านวน  50  ข้อ  

คะแนนเต็ม  50  คะแนน โดยใช้วธิีการสอบข้อเขียน  (ปรนัย) 

   2.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  

(1)  ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีของ อปท. 

   2.2  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 (2)  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยการสอบสัมภาษณ์

และ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การแต่งกาย บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ความคิดริเร่ิม และปฏิภาณไหวพริบ 

มนุษยสัมพันธ์และการแสดงออก ทัศนคติ และแรงจูงใจ  เป็นต้น 

วัน เวลา การประเมนิสมรรถนะ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ 

วันอังคาร 

ที่  18  มีนาคม 2557  โดยการสอบข้อเขียน  (ปรนัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งประชุมองคก์าร

บริหารต าบลเขาวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปากกา 

-หมึกลบค าผิด 

 

 

 

 

 

 

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  

ข้อสอบจ านวน  50 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนยั) 

     ส าหรับต าแหนง่ 

     1.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ 

     1.2  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

2. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหนง่ 

(ภาค ข) ข้อสอบจ านวน  50  ข้อ  คะแนนเต็ม  

50  คะแนน โดยใชว้ิธีการสอบข้อเขียน  (ปรนัย)  

    ส าหรับต าแหนง่ 

     1.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ 

     1.2  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (คะแนนเต็ม 

100  คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ส าหรับต าแหนง่ 

     1.1  ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้หน้าที่จัดเกบ็รายได้ 

     1.2  ต าแหน่ง ผูช้่วยช่างไฟฟา้ 

หอ้งประชุมองคก์าร

บริหารต าบลเขาวง 
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  (๓) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 

  ใหผู้ส้มัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

  ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก

กระโปรง สวมรองเท้าหุม้ส้น สุภาพบุรุษ สวมเสือ้ กางเกง โดยสอดชายเสือ้ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุม้ส้น 

  ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผูส้มัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

  ๓.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสรรหาและ

เลือกสรรทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาไม่

อนุญาตใหเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก็ได้ 

  ๓.๔ การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และทดสอบการ

ปฏิบัติงาน ต้องปฏบิัติ ดังนี้ 

   ๓.๔.๑ ห้ามน าเครื่องมอืและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในหอ้ง

สอบ 

   ๓.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่

จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

   ๓.๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของคณะกรรมการหรือ

เจา้หน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

   ๓.๔.๕ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก าหนดใหเ้ท่านั้น 

   ๓.๔.๕ ผูเ้ข้าสอบที่ไปถึงหอ้งสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป

แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าสอบ 

   ๓.๔.๖ ผูเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และ

ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในตารางสอบ ผูท้ี่เข้าสอบผดิต าแหน่งจะถูกปรับใหต้กและไม่มีสทิธิเข้าสอบในต าแหน่ง

ที่สมัครอีก 

   ๓.๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหอ้งสอบที่ก าหนดใหเ้ท่านั้น 

   ๓.๔.๘  เขียนชื่อ นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจ าตัวสอบเฉพาะในที่

ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

   ๓.๔.๙ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง

นอกนั้น จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่ อบต.เขาวง ไว้ใหโ้ดยเฉพาะ 

   ๓.๔.๑๐ เมื่ออยู่ในหอ้งสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผูเ้ข้าสอบอื่น หรอื

บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรอื

เจา้หน้าที่ควบคุมการสอบ 

   ๓.๔.๑๑ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก

หอ้งสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
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   ๓.๔.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากหอ้งสอบได้ 

   ๓.๔.๑๓ แบบทดสอบ ที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากหอ้งสอบไม่ได้ เว้นแต่

คณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

   ๓.๔.๑๔ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งใหห้ยุด

ท าค าตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากหอ้งสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

ได้รับอนุญาตแล้ว 

   ๓.๔.๑๕ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผูท้ี่ยัง

ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผูท้ี่ยังสอบอยู่ 

   ๓.๔.๑๖ ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้อง

สอบ เว้นแต่กรรมการออกข้อสอบการสรรหาและเลือกสรรได้ก าหนดใหเ้ข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

   ๓.๔.๑๗ ห้ามสูบบุหรี่ในหอ้งสอบ 

   ๓.๔.๑๘ ผูใ้ดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ

ไม่มีสทิธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

   ๓.๔.๑๙ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรนี ้หรือ

ผูใ้ดทุจริต หรอืพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและคณะกรรมการ

ด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหค้ะแนนเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งหรือทุกภาคก็ได้ 

   ๓.๔.๒๐ ใหผู้้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท าแบบทดสอบในภาคความรู้ 

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) จากนั้นคณะกรรมการฯ 

จะประกาศผลการสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่ง (ภาค ข.) ผูใ้ดสอบไม่ผ่านร้อยละหกสิบของแต่ละภาคไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสม

กับต าแหน่ง ( ภาค ค. ) 

  ๔. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรร 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อและขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผา่นเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล ในวันท่ี 19  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  ณ  องค์การบรหิารส่วนต าบล

เขาวง 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

  

                                                                       ค ารณ  อินทรโท 

        ( นายค ารณ  อินทรโท ) 

        นายกองค์การบริหารสวนต าบลเขาวง   


