(สําเนา)

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
เรื่อง รายชื่อผูม ีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
…………..
ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่องรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยกําหนดรับสมัครสอบในระหวางวันที่ 21
ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2546 นัน้
บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขันไดดําเนินการเรียบรอยแลว อาศัย
อํานาจตามความในขอ 65 ขอ 67 ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
ยะลา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2545 จึงประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิสอบแขงขันเพือ่ บรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ ในการตรวจคุณสมบัติ รวมทัง้ เงื่อนไขในการ
สมัครสอบและการประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขาสอบขางตนนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ ได
ตรวจสอบเอกสารตามขอเท็จจริงที่ผูสมัครสอบไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบวา เปนผูมคี ุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนัน้ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลากําหนด หรือคุณวุฒิที่ยนื่ สมัครสอบ ก.พ.,ก.ค.,ก.จ.
มิไดรับรองวาเปนวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบรายนัน้ เปนผูที่ไมมิสทิ ธิบรรจุแตงตั้ง
สําหรับผูท ี่มีเครื่องหมาย
ในบัญชีรายชื่อตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 และ
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล ระดับ 1 แสดงวาเปนผูทมี่ ีหนวยกิตทางคอมพิวเตอรไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จึงใหนําวุฒิการศึกษา หรือหลักฐานอืน่ ใดซึ่งแสดงวาเปนผูทมี่ ีหนวยกิตทางคอมพิวเตอรตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 กรณีไมติดตอภายในกําหนดจะเปนผูไมมี สิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง (กรณีที่
เปนผูผานการสอบแขงขัน) และสําหรับผูที่มีเครื่องหมาย
ของตําแหนงอืน่ ๆ อยูระหวาง อบจ.ขอความ
รวมมือสํานักงาน ก.จ. ชวยตรวจสอบวุฒิการศึกษา หากปรากฏวามีวฒ
ุ ิการศึกษา ไมตรงตามคุณสมบัติที่
สํานักงาน ก.จ.กําหนดไว จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ และจะไมพจิ ารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรณีที่
เปนผูผานการสอบแขงขัน หรือจะพิจารณาใหพน จากตําแหนงกรณีที่ไดรับการแตงตั้งไปแลว
/อนึง่ …

-2ผูสมัครสอบแขงขันสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบไดทางเว็บไซดของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นอีกทางหนึง่ ดวย
อนึ่ง ผูสมัครสอบที่มหี มายเลขประจําตัวสอบ ไมตรงตามหมายเลขในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิ
สอบ ใหติดตอคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2546 ดวย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
อาซิส เบ็ญหาวัน
(นายอาซิส เบ็ญหาวัน)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

(สําเนา)

ที่ ยล 51001/ว 2034

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค ยล 95000
27 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดยะลา
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่ ยล 51001/ว 2656 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546
สิ่งที่สง มาดวย 1. ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขัน ฯ จํานวน 1 ชุด
2. ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรือ่ ง กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ฯ
จํานวน 1 ชุด
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปแลว นัน้
เพื่อใหการดําเนินการสอบแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
จึงประกาศรายชื่อ ผูม ีสิทธิสอบ ฯ และประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่สง มา พรอมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และขอไดโปรดจัดวางประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิสอบใหผูสมัครสอบ
สามารถตรวจสอบรายชื่อไดโดยสะดวกดวย
ขอแสดงความนับถือ
อาซิส เบ็ญหาวัน
(นายอาซิส เบ็ญหาวัน)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
นักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ฝายบริหารงานบุคคล
โทร. 0-7327-4481

(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคล
เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
…………..
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จะดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา นัน้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
ขอประกาศแจง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ สําหรับสอบขอเขียน ดังนี้
1. การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน)
1.1 วันเวลาสอบ สอบวันอาทิตยที่ 21 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น. - ภาคความรูค วามสามารถทั่วไป (ปรนัย 100 ขอ)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
เวลา 13.30 – 16.30 น. - ภาคความรูท ี่ใชเฉพาะตําแหนง (ปรนัย 100 ขอ) ยกเวน
ตําแหนง นิติกร ปรนัย 75 ขอ อัตนัย 2 ขอ)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1.2 สถานที่สอบ กําหนดใชสถานที่สอบ โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบของแตละตําแหนง
จําแนกตามตําแหนงที่สอบและเลขประจําตัวผูเขาสอบตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
ผูที่มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูท ี่ผานภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวา
รอยละ 60) ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะไดประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาวภายหลังการสอบ
ขอเขียน
3. ระเบียบวิธกี ารสอบ ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธกี ารสอบตอไปนี้อยางเครงครัด
3.1 การสอบแขงขันจะดําเนินการสอบตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบและให
ผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบทีก่ ําหนดไว
3.2 ใหผูเขาสอบแขงขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
3.2.1 แตงกายสุภาพ ผูห ญิงไมสวมเสื้อยืด รองเทาแตะ
/3.2.2 ผูเขาสอบแขงขัน…

-23.2.2 ผูเขาสอบแขงขันจะตองเตรียมดินสอดําเบอร 2 บี ขึน้ ไป หรือดํากวา และ
ยางลบมาเพื่อใชในการทําขอสอบ
3.2.3 ตองนําบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ และบัตรประจําตัว
สอบแขงขันไปในวันสอบแขงขันเพื่อแสดงตน หากไมมีบตั รดังกลาว กรรมการหรือเจาหนาที่ประจําหองสอบ
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบได
3.2.4 ไปถึงสถานที่สอบกอนกําหนดเวลาเขาสอบในแตละวิชา และจะเขาหอง
สอบไดก็ตอเมื่อไดรับคําสั่งหรือประกาศจากกองอํานวยการสอบแขงขันใหเขาหองสอบได ผูเขาสอบแขงขันที่
ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในวิชานัน้
3.2.5 หามมิใหผูเขาสอบแขงขันออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับแตเริ่มใหทาํ
คําตอบ
3.2.6 หามนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารอื่นใดเขาไปในหองสอบ
3.2.7 หามนําเครื่องคํานวน เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
หองสอบ
3.2.8 เมื่ออยูในหองสอบ ตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอืน่ หรือบุคคลภายนอก
และออกจากหองสอบไดเมือ่ ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ประจําหองสอบแลวเทานัน้
3.2.9 ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบใหครบถวน เขียนเลขประจําตัวสอบ
และชื่อ – นามสุกล เฉพาะในทีท่ ี่กาํ หนดใหเทานัน้
3.2.10 เมื่อจะสงกระดาษคําตอบใหตรวจสอบใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัย
ประการใดใหสอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ประจําหองสอบ
3.2.11 เมื่อจะสงกระดาษคําตอบกอนหมดเวลาสอบใหยกมือขึน้ เพื่อใหกรรมการ
หรือเจาหนาทีป่ ระจําหองสอบทราบ หามลุกจากทีน่ ั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง
3.2.12 เมื่อหมดเวลาทําคําตอบในวิชานั้น ๆ จะมีสัญญาณแจงใหทราบ ผูเขาสอบ
จะตองหยุดทําคําตอบทันที และตองรอใหกรรมการหรือเจาหนาที่ประจําหองสอบเก็บกระดาษคําตอบคืน
เสียกอน จึงจะออกจากหองสอบได
3.2.13 หามนําขอสอบหรือกระดาษคําตอบที่เหลือไมไดใชออกจากหองสอบเปน
อันขาด
3.2.14 เมื่อออกจากหองสอบแลว ตองไมติดตอหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการ
รบกวนผูท ี่สอบอยู

-33.2.15 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ประจําหองสอบโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนระเบียบและวิธกี ารสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต ใน
การสอบ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันอาจพิจารณาสั่งไมใหตรวจคําตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
ทุกวิชาก็ได
3.2.16 หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ราชพร ทีปรัตนะ
(นายราชพร ทีปรัตนะ)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ

บัญชีรายละเอียดสถานทีส่ อบแขงขันบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ฯ
(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546)
………………..
หนวยสอบที่ 1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมป จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2
เลขที่ 031200001 - 031201480
ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1
เลขที่ 021101401 - 201101517
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
หนวยสอบที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2
เลขที่ 031201481 - 031203051
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)
หนวยสอบที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
เลขที่ 030500001 - 030500805
ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1
เลขที่ 021100001 - 021100120
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค.)
หนวยสอบที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงยะลา จังหวัดยะลา
ตําแหนง
นิติกร ระดับ 3
เลขที่ 020300001 - 020300101
ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1
เลขที่ 021100121 - 021101400
(รายละเอียดตามภาคผนวก ง.)
หนวยสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2
เลขที่ 030900001 - 030900720
(รายละเอียดตามภาคผนวก จ.)
หนวยสอบที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนธนวิถ)ี จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล ระดับ 1
เลขที่ 020600001 - 020600671
ตําแหนง
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 1
เลขที่ 030800001 - 030800449
(รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ.)
หนวยสอบที่ 7 โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาหนาทีพ่ ัสดุ ระดับ 1
เลขที่ 031100001 - 031100884
ตําแหนง
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2
เลขที่ 030900721 - 030901200
(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.)

หนวยสอบที่ 8 วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ตําแหนง
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2
เลขที่ 030901201 - 030902427
(รายละเอียดตามภาคผนวก ซ.)
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