
                                                   

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

เรือง  กําหนดวัน  เวลา  สถานทีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือก 

เพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู ้บริหารสถานศึกษา 

____________________ 

 ตามที  องคก์ารบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกเพือแต่งตั ง  ให้ด ํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา   ได้ด ําเนินการสรรหาบุคคลเพือแต่งตั งให้

ด ํารงตําแหน่งบริหารทีว่างในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลปากแพรก  โดยวิธีสอบคัดเลือกเพือแต่งตั งให้ด ํารง

ตําแหน่งในสายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในตําแหน่งผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์    

จ ํานวน  1  อัตรา  โดยกําหนดรับสมัครระหว่างว ันที  1  พฤศจิกายน  2559  ถึงว ันที  18  พฤศจิกายน  2559   นั น 

  อาศัยอ ํานาจตามข้อ  89  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลง

วันที  20  มกราคม  2546   (และแก้ไขเพิมเติม) ถึงฉบับที 31 พ.ศ.2558  ลงวันที 19 มกราคม  2558  ประกอบกับ

มติคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพือแต่งตั งให้ด ํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมครั งที  

 3/2559  เมือว ันที 23  พฤศจิกายน  2559 จึงประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานทีสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ และระเบียบ

เกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล  เพือแต่งตั งให้ด ํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังนี  

 กําหนดวัน  เวลา  สถานทีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
 

วัน เดือน ปี เวลาทีสอบ วิชาทสีอบ สถานทีสอบ 

วันเสาร์ ที  

10 ธันวาคม 2559 

 

09.00 – 10.30 น.  

ภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะ

ตําแหน่ง  (ภาค  ก.) 

- ข้อสอบปรนัย  60 ข้อ 

  (60  คะแนน) 

- ข้อสอบอัตนัย  2 ข้อ 

  (ข้อละ 20 คะแนน  

   รวม  40  คะแนน)    

ห้องประชุม  

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาคารเก่า  ชั น 2 

ว ันเสาร์ ที  

10 ธันวาคม 2559 

 

10.30 – 12.00 น.  

ภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะ

ตําแหน่ง  (ภาค  ข.) 

- ข้อสอบปรนัย   60  ข้อ 

  (60  คะแนน) 

- ข้อสอบอัตนัย     2  ข้อ 

  (40 คะแนน)   

ห้องประชุม  

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาคารเก่า   ชั น 2 

 



วันเสาร์ ที  

10 ธันวาคม 2559  

13.30  น. 

เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   

(ภาค ค.) 

(สัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถินจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาคารเก่า   ชั น 2 

 

2. ระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือก 

 (๑) การสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ และให้ผู ้

เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั ง ระเบียบและวิธีการสอบทีกําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 (๒) ให้ผู ้ มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที  10 ธันวาคม  

2559  ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารเก่า  ชั น 2  และจะเริมดําเนินการสอบคัดเลือกตั งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้น

ไป  หากผู ้ มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน  เวลาและสถานทีทีก ําหนดไว้    จะถือว่า

เป็นผู ้สละสิทธิ ในการสอบคัดเลือกครั งนี     เว ้นแต่กรณีมีเหตุผลความจําเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกฯ  

(3)  ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ ไปแสดงกับกรรมการ  

หรือเจ้าหน้าทีควบคุมสอบทุกครั งทีมีการสอบ 

(4)  แต่งเครืองแบบสีกากีคอพับ 

(5)  เป็นหน้าทีของผู ้ เข้ารับการสอบคัดเลือกทีจะต้องทราบเลขประจําตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก 

ว ัน เวลา และสถานทีสอบคัดเลือก 

(6)  ผู ้ เข้าสอบควรไปถึงสถานทีสอบคัดเลือกก่อนเริมเวลาสอบ  ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า  30  

นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบแล้ว 

(7)  ผู ้ เข้าสอบทีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาทีก ําหนดสอบไปแล้ว  30  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าห้องสอบ 

(8)  ผู ้ เข้าสอบจะต้องนั งสอบตามทีนั งสอบและห้องสอบทีคณะกรรมการจัดให้ 

(9)  ไม่นําตํารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เครืองบันทึกเสียง  หรือวัสดุอุปกรณ์อืนใดเข้าห้อง

สอบ  เว ้นแต่เครืองเขียนหรืออุปกรณ์ทีจ ําเป็นต้องใช้ในการสอบ 

(10)  ภายในเวลา  45  นาที  นับตั งแต่เวลาทีก ําหนดเริมสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว ้นแต่

จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าทีควบคุมสอบ 

(11)  เมืออยู่ในห้องสอบขณะสอบจะไม่พูดหรือติดต่อกับผู ้ เข้าสอบอืนหรือบุคคลภายนอก  เว ้น

แต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ  หรือเจา้หน้าทีคุมสอบ 

(12)  ไม่สูบบุหรีในห้องสอบ 

(13)  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา    หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป     เมือส่งข้อสอบและ

กระดาษคําตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

 

 



 

(14)  ข้อสอบ  กระดาษคําตอบจะนําออกจากห้องสอบได้เฉพาะทีกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุม

สอบอนุญาตเท่านั น 

(15)  เมือหมดเวลา  และกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบสั งให้หยุดทําค ําตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่ละออกจากห้องสอบได้ต่อเมือกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบอนุญาต 

(16)  เมือออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู ้ ทีย ังสอบอยู่ 

(17)  ห้ามใช้และเปิดเครืองมือและอุปกรณ์สือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 

(18)  ต้องเชือฟังและปฏิบัติตามคําสั ง  และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบโดย

เคร่งครัด 

(19)  ผู ้ ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานทีทีก ําหนด คณะกรรมการการสอบคัดเลือก

จะถือว่าผู ้นั นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั งนี 

 ผู ้ ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาปรับให้

ตกในการสอบครั งนี  และรายงานให้ต้นสังกัดของผู ้นั นเพือพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน   

ประกาศ  ณ  ว ันที  23   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 

 

 

 

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน)์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


