ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
*********************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)
จํานวน 1 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2555 ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่
9 กรกฎาคม 2555 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 (1) แห่ง
ประกาศคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ผู้สมัคร
01
นางกาญจนา กิจการดี
02
นางสาวชัชวดี อรัญไสว

เลขที่นั่งสอบ

หมายเหตุ

1
2

อนึ่ง การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับ
การประเมิ น สมรรถนะข้ า งต้ น ได้ ต รวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับ สมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่
ดําเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีที่ถึงลําดับที่บรรจุแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการ
ปฏิบัติราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว
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2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2.1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์) ต่อไป
2.2 ผู้สมัครเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตามวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สถานที่
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
วัน/เวลา
สมรรถนะ
ประเมิน
การประเมิน
ประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 1. ภาคความรู้ความสามารถ
ห้องประชุมสภา
ปากกาน้ําเงิน
อบต.บางใบไม้ หรือปากกาสีดํา
เวลา 09.00 – 10.30 น. ทั่วไป
น้ํายาลบคําผิด
1.1 วิชาความสามารถใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
1.2 วิชาภาษาไทย
1.2.1 ความเข้าใจภาษา
1.2.2 การใช้ภาษา
(1) การเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา
(2) การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา
(3) การเรียงข้อความ
(ข้อเขียนแบบปรนัย 100 คะแนน)
3. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงาจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ
วิธีการเลือกสรร อย่างเคร่งครัด ดังนี้
3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3.3 ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ ไ ปในวั น ประเมิ น สมรรถนะทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ใช้ แ สดงคู่ กั น หากไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะก็ได้
3.4 ต้อ งเตรีย มอุป กรณ์ที่ ใช้ ในการประเมิน สมรรถนะ ได้แก่ ปากกาน้ํา เงิน หรื อ
ปากกาดํา น้ํายาลบคําผิด เป็นต้น
3.5 ให้ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบ) ก่อนเริ่มเข้าสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
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3.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบใน
ตารางสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
3.7 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3.8 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
3.9 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กําหนดไว้
ผู้ใดนัง่ สอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
3.10 ห้ามมิให้ผู้ประเมินสมรรถนะออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับแต่เริ่มให้ทํา
คําตอบ
3.11 ห้ า มนํ า หนัง สือ ตํ า รา หรือ เอกสารอื่ น ใด เครื่อ งมือ สื่อ สาร และเครื่ อ ง
คํานวณทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ
3.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอื่น
หรือบุคคลภายนอก และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบเท่านั้น
3.13 ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน เขียนชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง
ที่สมัครสอบ และเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
3.14 ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง คํ า ตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
3.15 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะจะนําออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
3.16 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดทําคําตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
3.17 เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะคนอื่น และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นรบกวนผู้ที่ยังประเมิน
สมรรถนะอยู่
3.18 หากมีเ หตุสงสัย ประการใดเกี่ย วกับการประเมินสมรรถนะ ให้ส อบถามจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.19 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
3.20 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
3.21 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรร
หรือเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน หรือไม่ให้ผ่านการเลือกสรรหรือไม่มีสิทธิประเมินสมรรถนะ
ต่อไปก็ได้
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน สมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตํา แหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรถนะ
และมีสิทธิประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันเดียวกัน คือ วันที่
27 กรกฎาคม 2555 หลังจากดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายจําลอง เมืองราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้

