ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
****************
ตามที่ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านทาเนียบ อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับสมัคร
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จานวน 3 ตาแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบ
ดังนี้
๑. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างทั่วไปแต่ละตาแหน่งแนบท้าย
ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดการ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 10.3๐ น. – ๑1.15 น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 11.15 น. – ๑2.00 น.
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศรีทาเนียบ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ60 (กรณีผู้สมัครในตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก)
๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
/4. ระเบียบ......
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ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒) ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และบัตรประจาตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือ
ใช้บัตรอื่นมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
๓) ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค ก. หรือ ภาค ข ไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔) ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดให้ตามตารางสอบ แนบท้ายประกาศ
๕) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๖) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา ปากกา ดินสอ และยางลบ เพื่อใช้ในการสอบ นอกนั้นจะต้องใช้
กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดไว้โดยเฉพาะ
๗) ห้ามผู้เข้าสอบนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบ และ
ระหว่างดาเนินการสอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่ คณะกรรมการ
สอบแข่งขันฯกาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้
๙) ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
๑๐) ห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบจัดให้ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๑) ภายในเวลา ๓๐ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๑๒) ถ้าผู้ เข้าสอบเสร็ จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป ให้ ยกมือขึ้นเพื่อให้
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๑๓) เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบ ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดทาคาตอบทันที ห้ามลุกจากที่นั่ งสอบ รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ
กระดาษคาตอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนนสาหรับการสอบภาคนั้น

/14) เมื่อผู้เข้าสอบ..........

-3๑๔) เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้า
สอบอื่น ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทาการ
ทุ จริ ตในการสอบ อาจไม่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ เข้ าห้ องสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการด าเนิ นการสอบแข่ งขั น
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายกิตติกร ปิ่นรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาเนียบ

(ภาคผนวก ก.)
แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
(ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)
ลาดับ
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ชื่อ – สกุล
น.ส.ยุภาวดี พุทธสุภะ
น.ส.สุภาวดี ปานทอง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี(นิเทศศาสตร์)
ปริญญาตรี(รัฐประศาสนศาสตร์)

ตรวจสอบถูกต้อง
(นายธีรนันต์ ปราบราย)
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

