ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
*************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย โดยกาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
เลขประจาตัว
ชื่อ – สกุล
01-001
นางสาวจีราพร
ใจเสงี่ยม
01-002
นางสาวธันย์ชนก อินทอง
01-003
นางสาวมะปราง
แคล้วคลาด

หมายเหตุ

ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
เลขประจาตัว
ชื่อ – สกุล
02-001
นายนิพาน
ช่อผกา

หมายเหตุ

ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
เลขประจาตัว
ชื่อ – สกุล
03-001
นางสาวจรรยารักษ์ คุ้มมัน

หมายเหตุ

1. กาหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- เวลา 09.00 - 10.30 น. สาหรับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในวิชาหลักเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของตาแหน่ง (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
/เวลา...

-2- เวลา 10.30 - 12.00 น. สาหรับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย/สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สาหรับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3) ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- เวลา 09.00 - 10.00 น. สาหรับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- เวลา 13.00 น. สาหรับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในวิชาหลักเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของตาแหน่ง (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน และสาหรับการประเมินสมรรถนะภาค
คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ขอบเขต เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
1) ความรู้ (ในวิชาหลักที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตาแหน่ง) ภาค ก.
2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ภาค ข.
3) คุณสมบัติส่วนบุคคล ภาค ค. (การสัมภาษณ์)
รายละเอีย ดเนื้ อหา ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
3. ระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะ
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
1) แต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย
2) รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ
3) ให้ไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที และหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพื่อรับฟัง
คาแนะนาในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที โดยให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่กาหนด
4) เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน ๑๕ นาที
5) ห้ามนาเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6) ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีดาหรือน้าเงิน น้ายาลบคาผิดสาหรับใช้ในการสอบ
7) ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัว สอบแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อทาการตรวจสอบและลง
ลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบ หากไม่ได้นาบัตรประจาตัว สอบมาให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมาแสดงแทน
ได้ หากไม่มีบัตรประจาตัว สอบหรือบัตรอื่นใดให้หัวหน้าห้องสอบสอบถามสาเหตุที่ไม่มีบัตรและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
โดยให้ผู้นั้นลงชื่อในบันทึกดังกล่าว พร้อมให้ผู้เข้าสอบอย่างน้อยสองคน ซึ่งรู้จักกับผู้เข้ารับการสอบที่ไม่มีบัตรมาแสดงเป็น
ผู้รับรองว่าผู้เข้าสอบนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบจริง โดยลงชื่อไว้ท้ายบันทึกดังกล่าว
8) ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ และเมื่อเข้าห้องสอบ
แล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา ๔๕ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ และต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุม
สอบด้วย
9) ผู้เข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบและกรรมการคุม
สอบอย่างเคร่งครัด
/10) ห้าม...

-310) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
11) เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกทาข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกเมือขึ้นเพื่อให้
กรรมการคุมสอบทราบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกส่งคืนกระดาษคาถามและกระดาษคาตอบแก่กรรมการคุมสอบ จึงจะ
ออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องพ้นเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 45 นาที
12) ห้ามนากระดาษคาถาม และกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
13) ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกกระทาการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งไม่
กระทาการอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ
ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เจาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ ไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลอ่าวน้อยกาหนด หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นเท็จถือว่าผู้ สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ รายนั้น เป็นผู้
ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ จ ะ ไ ม่ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น พ นั ก ง า น จ้ า ง ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น
ผู้ผ่านการสรรหาฯ แลว หรือพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่งในกรณีที่ไดรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

