ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ตารงตาแหน่งต่างสายงาน
จากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน จากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในตาแหน่ง
นักป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ อาเภอ ปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ได้ดาเนินการสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากท่อ ตาบลวันดาว อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ทาการสอบคัดเลือก
ผ่านเกณฑ์โดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้ มีสิทธิเข้ารับการสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สอบได้
ลาดับที่

เลข
ประจา
ตัวสอบ

๑

๐๐๑

ชื่อ – สกุล

ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป
(๑๐๐ คะแนน)

จ่าสิบเอก ธีรเนตร
สิรันทวิเนติ

71

ภาคความรู้
ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(๑๐๐ คะแนน)
72

คะแนนรวม
(๒๐๐
คะแนน)

คิดเป็น
ร้อยละ

143

71.50

๒. วิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็นรายละเอียด ดังนี้
- ความรอบรู้ (๔๐ คะแนน)
- ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
- บุคลิกภาพและภาวะผู้นา (๓๐ คะแนน)
โดยสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ ตาบลวันดาว อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
-อวยชัย แดงด้อมยุทธ์(นายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์)
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
จากตาแหน่ง ประเภททั่วไป เป็น ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบตั ิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ในตาแหน่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ อาเภอ ปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ได้ดาเนินการสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ ตาบลวันดาว อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ทา
การสอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ โดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จานวน 1 ราย ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
เลขประจาตัวสอบ
ลาดับที่ 1 จ่าสิบเอกธีรเนตร สิรันทวิเนติ
001
๒. วิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน รายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ด้านความรอบรู้ (40 คะแนน)
๑) ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (20 คะแนน)
๒) ประสบการณ์ทางการศึกษา (20 คะแนน)
๒.๒ ด้านปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
๑) ความสามารถที่จะทางานในหน้าที่ (10 คะแนน)
2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
3) ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา (10 คะแนน)
๒.๓ ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นา (30 คะแนน)
๑) ทัศนคติและแรงจูงใจ (10 คะแนน)
๒) บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ (5 คะแนน)
๓) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (5 คะแนน)
๔) ความสามารถในการสื่อสารความหมาย (5 คะแนน)
๕) มนุษย์สัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)

-2โดยสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน พฤหั สบดีที่ 25 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา ๑0.๐0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ ตาบลวันดาว อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
-สุทิน บุญงาม(นายสุทิน บุญงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ

