ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
เป็นพนักงานจ้าง
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกั บ พนักงานจ้ าง ลงวัน ที่ 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรับสมั ครบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและแต่งตั้งเป็ น
พนักงานจ้าง ดังนั้นจึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ก. กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้
วัน เวลาสอบ
วันที่ 25 มกราคม 2564
๐๙.0๐ – 12.0๐ น.

ตําแหน่ง / วิชาสอบ
ตําแหน่ง แม่บา้ น
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป จํานวน 50 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง จํานวน 50 คะแนน

สถานที่สอบ
ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2564
09.00 – ๑0.๐๐ น.

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวน 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 25 มกราคม 2564
๐๙.0๐ – 12.0๐ น.

ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป จํานวน 50 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง จํานวน 50 คะแนน

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2564
09.00 – ๑0.๐๐ น.

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวน 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 25 มกราคม 2564
๐๙.0๐ – 12.0๐ น.

ตําแหน่ง พนักงานขับบรรทุกน้ํา
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป จํานวน 50 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง จํานวน 50 คะแนน

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2564
09.00 – ๑0.๐๐ น.

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวน 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 25 มกราคม 2564
๐๙.0๐ – 12.0๐ น.

ตําแหน่ง คนงานทัว่ ไป
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป จํานวน 50 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง จํานวน 50 คะแนน

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2564
09.00 – ๑0.๐๐ น.

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวน 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ณ. ที่ทําการ อบต.ซับสมบูรณ์

-2๒. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อน
ประมาณ ๑๕ นาที เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบ และให้ ผู้ เข้ า สอบนํ า อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการสอบเท่ า นั้ น
ส่วนกระดาษคําตอบจะต้องใช้กระดาษ คําตอบที่ องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ ไว้ให้โดยเฉพาะ
ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน ตามที่กําหนดไว้ได้หลักสูตรและวิธีการสอบคัด
เลือก ทั้งนี้ให้ผเู้ ข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบแต่ละวิชา
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรษุ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็น
สุภาพชน
๒.๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๒.๓) ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
วิชานั้นก็ได้
๒.๔) การสอบข้อเขียน
๒.๔.๑) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต จากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๒.๔.๒) ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนด เริม่ สอบภาคเช้าหรือภาคบ่าย
ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๔.๓) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบฯ กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดทีใ่ นวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสําหรับวิชานั้น
๒.๔.๔) ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
๒.๔.๕) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
๒.๔.๖) ภายใน ๔๕ นาที นับแต่เวลาที่กําหนด เริ่มสอบภาคเช้าในตารางสอบ จะออก
จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๔.๗) เขียนเลขประจําตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณี เกี่ยวของกับการตอบข้อสอบและ
ให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงกระดาษสอบโดยเด็ดขาดเมื่ออยู่ในห้องสอบขณะ
สอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ใน
ความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๔.๘) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๔.๙) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่ง
คําตอบวิชานั้นแล้วต้องได้รับ อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๒.๔.๑๐) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ ช้ในการสอบ
จะนําออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจําวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๒.๔.๑๑) เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําคําตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
๒.๔.๑๒) เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยัง
สอบอยู่

-3๒.๔.๑๓) ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๒.๔.๑๔) การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๒.๔.๑๕) ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ ภายหลังที่การ
สอบได้ดําเนินไปแล้ว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๒.๔.๑๖) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๒.๔.๑๗) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น
๒.๔.๑๘) เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕64
(ลงชื่อ)
(นายธีระ ศรีทองอุทัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์

