
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย 

เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานท่~นการสอบ 

ประเมินคววัมรู้ความสามารถและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ 

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลง~น่ที่ ๑ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ 

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา 

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑0 มิถุนายน ๒๕๖๓ และ~ดน~ด้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว นัน้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินความรู้ 

ความสามารถและระเบียบปฏิบ~เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ด งัต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มี~ทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ 

ประเภทพนักงานจ้างทํ่'วไป ติาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

เลขประจำตัวสอบ ชือ่ - สกุล 

๐๐๑ นายคนึงเนตร แสวงเงิน 

ข) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 

๑. เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการคัด่เลือก 

๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน 

- ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถ 

ที ต่้องการของตำแหน่ง ความรู้ความสามารถในทางทีจะใชไนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน 

กำหนดตำแหน่ง ซึง่หลักสูตรที่จะดำเนินการสอบ ประกอบด้วย 

๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี และองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเกาะหวาย 

๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ สัญญาณไฟจราจร พระราซ~ญณัูติ 

จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน การขับรถยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และ 

ความรู้อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ 

๑.๒ ภาคความร้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน 

<U 

- ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบปฏิบัติด้วยการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านความชำนาญและทักษะในการปฏิ~ติหน้าที่ 

ด งันี้ 

๑) พื น้ฐานและทัก~ะในการใซ้รถ 

๒) วิธีการขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย 

๓) การปฏิบ~ตามกฎจราจร 

~,, 

๑.๓ ภาคความร... 

บ 



๒ 

๑.๓ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับติาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน 

- ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตํ~แหน่ง (สัมภาษณ์) โดยวิธีการประเมินความ 

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏ 

ทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ 

เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 

ประสบการถl ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ท ศันคติ จริยธรรม และคุณธรรมการปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

~, ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ให้ผู้สมัครปฏิ~ติตาม 

ระเบียบ ด งันี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ 

กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดซายเสื้อไวไนกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ 

ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที์ของผู้สมัครจะต้องทราบ ว นั เวลา และสถานทีในการสอบประเมินความรู้ 

ระเบียบ ด งันี้ 

ความสามารถ 

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ~ตรที่ทางราชการออกให้ 

ไปในวันสอบประเมินความรู้ความสามารถทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใด~ตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าห~าทีควบคุมการ 

สอบประเมินความรู้ความสามารถอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ็เด้ 

๔. การเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิ~'ติ ด งันี้ 

๔.๑ ห า้มนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คโทรนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีแต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ 

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

๔.๓ ต้องเชื่อฬง และปฏิปัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๔ ต้องเข้าสอบประเมินกับกรรมการตามทีเจ้าหน้าทีดำเนินการสอบประเมินกำหนดให้ 

เท่านั้น 

๔.๕ ผ้เูข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 

จะไมได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๔.๖ ผ้มูาสอบจะต้องเข้ารับการสอบประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่

กำหนดในตารางการสอบประเฎน ผ้ทูี เ่ข้ารับการสอบประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับ 

การสอบประเมินในตำแหน่งที่สมัครอีก 

๔.๗ ผ้ เูข้ารับการสอบประเมินจะต้องนั่งสอบประเมินตามที่นั่งและห้องสอบที่กำหนดให้ 

ผไูดนั่งสอบผิดที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถนั้น 

๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล ตำ แหน่งที่สมัครและเลขประจำตัว่ผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ 

ก ๅํหนดให้เท่านั้น 

๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับการสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะ' บอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าห~าที่ควบคุม 

การสอบประเมินฯ 

๔.๑๐ ถ า้สอบ... 



- 

๓ 

- 

๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๔ ๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทื่เชไนการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ 

คณะกรรมการ หรือเจ้าหํน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบ 

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต อ้งไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห า้มติดต่อกับผู้ที่~งไม่ได้เข้ารับ 

การสอบ และต้องไํ่กระทำการใด ๆ อ นัเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

๕. ผไูดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจ 

ไมได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการ 

ใให'คะแนน 

๖. ฝ เัดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิท~และไม่มีสิท~เข้ารับ 

การสอบประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ 

ง) ว นั เวลาและสถานที่สอบ 

ว นั เวลาและสถานที่ใน 

การประเมินฯ 

ความรู้ความสามารถ ท กัษะ และ 

สมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

สถานที่สอบ 

ว นัที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.00 น. - ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ห อ้งประชุมสภา อบต. (ชั้น ๒) 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่~ช้ 

เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบติ) 

อบต.เกาะหวาย 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป - สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(สั'มภาษณ์) 

ห้องประชุมสภา อบต. (ชั้น ๒) 

การรายงานตัว ให้ผู้เข้าสอบมารายงานเวลา ๐๘.๕๐ น· 

การตัดสินว่าฝัเดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ 

ความสามารถทั่วไป/ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับติาแหน่งแต่ละภาค 

ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั ง้นี้ จะคำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งด้วย 

จ) การประกาศรายชื่อขินบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลีอกสรร 

· องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและ 

ขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวํน่ที่ ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัม~นธ์ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จ งัหวัดนครนายก 

ทั ง้นี้ ตัง้แต่วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ ว นัที ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

(นางมะลิวรรณ์ ยงกระสัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย 


