บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงานผู้ปฏิบัติเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด
วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปกติ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
คณะกรรมการ
๑ นาย สันติ กลางหล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกร
ราการ
๒
หัวหน้าส่วนราชการส่วน คณะกรรมการ
ภูมิภาค
๓
หัวหน้าส่วนราชการส่วน คณะกรรมการ
ภูมิภาค
๔ นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน นายก อบต.วังหินลาด
คณะกรรมการ
๕
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการ
๖ นาย มนตรี วงษ์ดนตรี ปลัด อบต. วังหินลาด
คณะกรรมการ
๗ นายสุเมธ พลังภูเขียว
บุคลกร
เลขนุการ
คณะกรรมการ
๘ นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ ผู้ช่วยบุคลกร
ผู้ช่วยเลขนุการ
คณะกรรมการ
เปิดประชุมเวลา
นาย สันติ กลางหล้า
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

หมายเหตุ

๐๙.๐๐ น.
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ
ดังนี้
๑. เรื่องการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติ ที่
เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๓เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ
๓ ตามประกาศรับสมัคร ฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสาย
งานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสาย
งานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด ที่
๓๗๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกอบไปด้วย

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๑. นาย สันติ กลางหล้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต. ขอนแก่น เป็น
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดจังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้แทนส่วนราชการ เป็น คณะกรรมการ
๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้แทนส่วนราชการ เป็น
คณะกรรมการ
๔. นาย นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน นายก อบต.วังหินลาด เป็นคณะกรรมการ
๕. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นหรือผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการ
๖. นาย มนตรี วงษ์ดนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด เป็น
คณะกรรมการ
๗. สุเมธ พลังภูเขียว บุคลากร เป็นเลขานุการ
๘. นาย บุรัณชัยเดช บุพศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รับทราบ
๓. เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด เรือ่ งการแอบอ้างการ
ช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ให้สามารถสอบผ่านได้ ก็ขอให้ท้องถิ่นแต่ทุกแห่ง
ดาเนินการประกาศให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้รับทราบและอย่าได้ไปหลงเชื่อคา
กล่าวอ้าวของบุคคลดังกล่าว
รับทราบ
๔. เรื่อง จานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ซึ่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจานวน
ผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จานวน ๑ คน ดังนี้ ๑ . จ่าเอก สุโข นนทะใส ตาแหน่งเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๔
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ผ่าน
มา ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
เรื่องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครฯ
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในการเข้าสอบคัดเลือกฯให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเคร่งคัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและต่อตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเอง โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตใิ ห้เรียบร้อยก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน
เลขานุการ

ประธาน
ที่ประชุม

๑. เรื่องการกาหนดเนื้อหา วิชา ในการออกข้อสอบให้เลขานุการคณะกรรมการ
ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณา ต่อไป
ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้
สาหรับการกาหนดเนื้อหา วิชาในการออกข้อสอบ ทางเลขานุการคณะกรรมการได้
จัดทาร่างหัวข้อที่จะออกในข้อสอบให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันว่ามี
หัวข้อใดไม่เหมาะสม จะต้องแก้ไข หรือมีข้อเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้ความสามรถทั่วไป ( ภาค ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการเลิกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและนโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎ
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่ม
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
การปกครอง และบริหาร
สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเพิ่มเติมแก้ไขหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมจากที่
เลขานุการได้เสนอมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมได้ลงมติ
ไม่มี แก้ไข หรือเพิ่มเติม และเห็นชอบกับทางเลขานุการเสนอ

ประธาน
เลขานุการ

ประธาน
ที่ประชุม

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) มี ๒ แบบทั้งปรนัย และ
อัตนัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด
ขอขอบคุณประธานสาหรับเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในภาคนี้ก้อจะประกอบไปด้วย
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาซิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. ประกาศ ก. อบต. จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. การดาเนินการทางวินัยและหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลรวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑. นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การจัดทาแผนงานควบคุมการ
ตรวจสอบ การปกครอง บังคับบัญชา หลักการบริหารงานบุคคล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๑๓. ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามที่มาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนด
สอบถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใด จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือแก้ไข ตามที่
เลขานุการได้กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เลขานุการได้เสนอมา
๓. ภาคความรู้ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์

ประธาน

ที่ประชุม

เลขานุการ

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
เลขานุการ

ขอหารือในที่ประชุม ซึ่งสาหรับการสอบสัมภาษณ์ตามปกติ จะต้องผลการสอบ ภาค
ก และภาค ข เสียก่อน ทาง อบต. จึงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนในการสอบ ภาค ก และภาค ข ของแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้จะต้องเดินทางเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ารับการสอบ
คัดเลือกฯอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้สมัครสอบเอง และ
งบประมาณที่ อบต. ที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯจึงเห็นสมควรกาหนดสอบ
สัมภาษณ์ในวันเดียวกันกับวันที่สอบข้อเขียน กล่าวคือ หลังจากที่สอบข้อเขียนเสร็จ
แล้วในตอนเช้าตอนบ่ายก็จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์โดยทันที โดยหากผลสอบใน
ภาค ก และภาค ข ไม่ผ่านร้อยละ ๖๐ ภาคใดภาคหนึ่งหรือทั้งสองภาคให้ถือว่าการ
สอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันตกไป
มีมติเห็นชอบให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
๒. การกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณประธาน สาหรับการกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกซึ่งได้
ประสานกับทางสานักงานท้องถิ่นจังหวัด จะนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
สาหรับวันที่สอบ จะกาหนดเป็นวัน เสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปดังนี้
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น.
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง สอบเวลา ๑๐.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
ภาค ค ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) สอบเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น
ต้นไป
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่นั่งสอบให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบตรวจดูได้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องสอบ ส่วนสถานที่สอบก็จะเป็น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
จานวนน้อย จึงเพียงพอกับจานวนผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอแนะ เพิ่มเติม แก้ไข ตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
ที่ประชุมรับรองการกาหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกต่อไป
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเลขานุการเสนอ
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณท่านประธาน ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งคัด มีดังต่อไปนี้
๑. แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ

๒. ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้าเงิน หรือสีดา ยางลบ เพื่อใช้ในการ
ทาข้อสอบ
๓. จะต้องนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและบัตรประจาตัวสอบไปในวันที่
สอบคัดเลือกเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ประจาห้องสอบจะพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๔. จะต้องเดินทางมาถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดในแต่ละรายวิชา และจะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมือได้รับอนุญาต หรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมสอบให้เข้าห้อง
สอบได้ ผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึง ห้องสอบหลังจากที่เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบในวิชานั้น
๕. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก ออกจากห้องสอบคัดเลือกก่อน ๔๕ นาที นับจากที่
เริ่มทาข้อสอบ
๖. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ และห้องสอบตามที่กาหนด
๗. ห้ามนาหนังสือตารา หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ
๘. ห้ามนาเครื่องคานวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุก
อย่างเข้าไปในห้องสอบ
๙. เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และจะออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจาห้องสอบแล้วเท่านั้น
๑๐. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๑. ให้กรอกข้อความในกระดาษคาตอบ ให้ครบถ้วน เขียนเลขประจาตัวสอบ ชื่อ
นานสกุล เฉพาะที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๑๒. เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หาดสงสัย
ประกาศใดให้สอบถามกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
๑๓. เมื่อส่งกระดาคาตอบ ก่อนกาหนดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วย
ตนเอง
๑๔. เมือ่ หมดเวลาทาข้อสอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดทาข้อสอบทันที และต้องขอให้กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้อง
สอบเก็บกระดาษคาตอบและเข้าสอบคืนเสียก่อน จึงจะสามารถออกจากห้อง
สอบได้
๑๕. ห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบโดย
เด็ดขาด
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๑๖. เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่ติดต่อหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้ที่สอบอยู่
๑๗. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ประจาห้องสอบ โดยเคร่งคัดผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ หรือวิธีการสอบคัดเสือกในครั้ง
นี้หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบคณะกรรมการ การสอบคัดเลือก
อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจกระดาษคาตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็
ได้
สอบถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใด จะเพิ่มเติม หรือแก้ไข อะไรหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม
ไม่มี และมีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
๔. การออกข้อสอบ
ในเรื่องเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ทางท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้เสนอ
รายละเอียด
ขอขอบคุณท่านประธาน สาหรับการสอบคัดเลือกตามปกติจะต้องแบบออกเป็น ๓
ภาค คือ
๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นแบบปรนัย ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะแยกเป็น
๒ กรณี
- ถ้ามี ๑๐๐ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน ใช้เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง รวม ๑๐๐ คะแนน
- ถ้ามี ๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนนใช้เวลาสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง รวม ๑๐๐ คะแนน
๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เป็นแบบปรนัยและอัตนัย ซึ่งแยก
เป็น ๓ กรณี
- ถ้ามี ๔ ข้อๆ ละ ๒๕ คะแนน ใช้เวลาในการสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง รวม ๑๐๐
คะแนน
- ถ้ามี ๓ ข้อต้องทา ๑ ข้อ เป็น ๔๐ คะแนน และอีก ๒ ข้อๆ ละ ๓๐ คะแนน
ใช้เวลาในการสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง รวม ๑๐๐ คะแนน
- ถ้ามีปรนัย ๕๐ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน และอัตนัย ๓ ข้อ ๑ ข้อ มี ๒๐ คะแนน
และอีก ๒ ข้อๆละ ๑๕ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
๓. ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐คะแนน โดยในการ
สัมภาษณ์จะมีแบบสัมภาษณ์ ตามที่ทางจังหวัดได้มีแบบไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละ
ท่านจะให้คะแนนแล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
รับทราบ
ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติว่า การสอบภาค ก และภาค ข ควรจะ
ดาเนินการกี่ ข้อ กี่ คะแนน โดยให้ยึดหลักคิดที่ว่า
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๑. ต้องคานึงถึงระยะเวลาในการทาข้อสอบ
๒. เงือ่ นไขเวลาที่ผู้เข้าสอบแต่ละคนได้เตรียมตัวเพราะผู้เข้าสอบเป็นพนักงานส่วน
ตาบลโดยให้กรรมการยึดถือการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งให้ผู้สมัครสอบสามารถ
ประยุกต์วิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. เวลาในการทาข้อสอบ ๒ ภาค มักจะใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงซึ่งน้อยมาก ข้อ
หารือในทางปฏิบัติว่า ในการสอบภาค ก และ ภาค ข นั้น ที่ประชุมเห็นว่าคุณมี
การออกข้อสอบในแต่ละภาคอย่างไร
ได้อภิปรายอย่างกว้างขว้าง และได้ข้อสรูปดังนี้ ภาค ก เป็นแบบปรนัย ๕๐ ข้อๆ ละ
๒ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลา ๑ ชัว่ โมง
ภาค ข เป็นแบบปรนัยผสมอัตนัย แยกเป็นอัตนัย ๓ ข้อๆ ๑ มี ๒๐ คะแนน และอีก
๒ ข้อๆ ละ ๑๕ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน
ปรนัย ๕๐ ข้อๆละ ๑ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน ใช้เวลาในการทาข้อสอบ ๒ ชั่วโมง
ภาค ค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยให้คณะกรรมการทุกคนกรอกคะแนน แล้วนา
คะแนนจากคณะกรรมการ ทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีหลักเกณฑ์ตาม ที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะกาหนดในที่ประชุม ครั้งที่ ๒
ตามที่กล่าวมาให้ที่ประชุมลงมติต่อไป
มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามที่เสนอ
๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ
การที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบขอหารือ โดยอาศัย
อานาจตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่นส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการสอบคัดเลือกข้อที่
๘๘ คณะกรรมการสอบคัดเลือก อาจแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และ
ตรวจข้อสอบ กรรมการกรอกคะแนน กรรมการคุมสอบ กรรการสอบสัมภาษณ์
เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความที่เรียบร้อย ไม่ขัดต่อเงื่อนไขในการกาหนด
หลักสูตร และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จึงขอหารือในที่ประชุม
ได้พิจารณาในเรื่องการออกข้อสอบ และการตรวจสอบดังนี้
- ในกรณี อบต. ใดก็ตามที่มีการสอบคัดเลือก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้
ที่เข้าสอบคัดเลือกทุกคน และแสดงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม กรรมการ
ที่มาจาด อบต. ที่ทาการสอบคัดเลือกน่าจะถอนตัวออกจากการเป็น
กรรมการ ออกข้อสอบและกรรมการตรวจข้อสอบ ทั้งนี้เป็นเพื่อการป้องกัน
ข้อครหา และท่านผู้นั้นก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นอยู่ด้วย ก็น่าจะเป็น
ธรรมและโปร่งใส เป็นอย่างดี
ในลาดับต่อไปก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกรรมการออกข้อสอบ
และตรวจข้อสอบต่อไป
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ได้ให้ความเห็นและอภิปรายกันอย่างกว้างขว้าง เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ โดยได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบ ทั้งในด้านผลดี และ
ผลเสียในที่สุด จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก อบต. ที่
ดาเนินการสอบคัดเลือก เป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และได้แต่งตั้ง
กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวมถึงการรักษาข้อสอบหรือให้เกิดความ
เรียบร้อย ไม่สับสน และเป็นการสร้างความถูกต้อง เป็นธรรม แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งประกอบด้วย
๑. นาย สันติ กลางหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต. จ.ขอนแก่น เป็น
ประธาน
๒. นาย ปียิบ ตลับนาค กรรมการผู้แทนส่วนราชการ ใน ก.อบต. จ.ขอนแก่น
เป็น กรรมการ
๓. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หรือผู้แทนเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการทั้ง ๓
ท่าน มีหน้าที่ในการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมถึงการเก็บรักษาข้อสอบ
รับทราบ
สาหรับข้อสอบให้คณะกรรมการฯ นามามอบให้ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
รับทราบ
ในการสอบต้องมีการคุมสอบ ในที่ประชุมปรึกษาหารือกันว่า จะให้ใครเป็นกรรมการ
คุมสอบ
มีการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขว้าง จึงมีมติมอบให้เลขานุการเป็นผู้คุมห้องสอบ
โดยให้มีหน้าที่ คือ
- ควบคุมการสอบให้เป็นไปตามประกาศกาหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
- เมื่อสอบเสร็จในแต่ละภาค ให้เก็บกระดาษคาตอบและข้อสอบแยกใส่ซอง
- ก่อนปิดผนึกให้ตรวจสอบ การทาข้อสอบของผู้เข้าสอบทุกคนว่าทาข้อสอบ
ตรงตามคาสั่งหรือไม่
- เซ็นชื่อทับรอยต่อที่ปิดผนึก ให้กับประธานคณะกรรมการภายใน ๑๐ นาที
นับแต่เวลาสิ้นสุดทาข้อสอบในแต่ละภาค
รับทราบ
ได้กากับให้เลขานุการ ให้เตรียมการด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก และเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้เรียบร้อยในวัน เสาร์ ที่ ๑๒
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รับทราบ

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ปิดประชุมเวลา

สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเพิ่มเติม หรือเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกฯ ในครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ไม่มี
ถ้าที่ประชุมไม่มี ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันนี้
และเราจะประชุมกันครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมพระธาตุขานแก่น ก็ขอให้คณะกรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมกันอีกครั้งในวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกันต่อไป ถ้าที่
ประชุมไม่มีอะไรอีกแล้ว ก็ขอปิดการประชุม
๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ.......................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุเมธ พลังภูเขียว)
บุคลากร

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นาย........................................)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด
วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกร
ราการ

๒

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

๓

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน

นายก อบต.วังหินลาด

คณะกรรมการ

๕
๖
๗

นาย มนตรี วงษ์ดนตรี
นายสุเมธ พลังภูเขียว

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ปลัด อบต. วังหินลาด
บุคลกร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขนุการ
คณะกรรมการ

๘

นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ

ผู้ช่วยบุคลกร

ผู้ช่วยเลขนุการ
คณะกรรมการ

๔

นาย สันติ กลางหล้า

ตาแหน่งปกติ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนชัย
วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปกติ
ตาแหน่ง
คณะกรรมการ
นายสันติ กลางหล้า
กรรมการ
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ
นายก อบต.วังหิน คณะกรรมการ
ลาด
คณะกรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น
คณะกรรมการ
นาย มนตรี วงษ์ดนตรี
ปลัด อบต. วังหิน
ลาด
นายสุเมธ พลังภูเขียว
บุคลากร
เลขานุการ
นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา
นายสันติ กลางหล้า
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
เลขานุการ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกฯใน
ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ซึ่งจะเป็นการประชุมเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ให้เลขานุการชี้แงรายละเอียดการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
ชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๘
มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน
เลขานุการ

๑.เรื่องการคัดเลือกข้อสอบ และกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์
ให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณประธานที่ให้เกียรติชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
และระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓ ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้กาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐ คะแนน ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน ภาค ค ความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน ซึ้งภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน นั้น จะต้องประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ทาง ก.อบต.จ.ขอนแก่น กาหนด ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุผลและเหตุ
จาเป็นที่จะต้องมีการสัมภาษณ์ ก็อาจสัมภาษณ์ได้ แต่ต้องนาผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
ในวันนี้ท่านประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯจึงได้เรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบคัดเลือกที่ได้กาหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกฯ ซึ้งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไรบ้าง
รับทราบ
กระผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการสอบคัดเลือกฯในครั้งนี้ คณะกรรมการสอบตัด
เลือกฯพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.อบต.จ.ขอนแก่น
กาหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จึงขอหารือในที่
ประชุม ได้ช่วยกันพิจารณาการให้คะแนนขั้นต่า และขั้นสูงของการให้คะแนน ตาม
องค์ประกอบการสัมภาษณ์ที่ใช้พิจารณาในการประเมินตามตารางการให้คะแนน การสอบ
สัมภาษณ์
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และในที่สุดก็ได้ข้อสรุป ในหลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์ ขั้นต่า - ขั้นสูง คือ
ขั้นต่า ๘๕ คะแนน ขั้นกลาง ๙๐ คะแนน ขั้นสูง ๙๕ คะแนน
๒.การคัดเลือกข้อสอบ
ให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ขอขอบคุณท่านประธาน สาหรับการออกข้อสอบของคณะกรรมการ การออกข้อสอบและ
การตรวจข้อสอบ ได้ดาเนินการออกข้อสอบในแต่ละภาคดังนี้
๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ออกข้อสอบจานวน
๑๐๐ คะแนน คัดเลือกให้เหลือ จานวน ๕๐ ข้อๆละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
๒.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
แบ่งเป็น ๒ ตอน
-ตอนที่ ๑ แบบอัตนัย ๔ ข้อ จานวน ๕๐ คะแนน คัดเลือกให้เหลือ ๓ ข้อ ๑ ข้อ ๒๐
คะแนน อีก ๒ ข้อ ๆละ ๑๕ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน

ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
เลขานุการ

ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
ที่ประชุม
ปิดประชุมเวลา

-ตอนที่ ๒ แบบปรนัย ๕๐ ข้อ ออกข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ คัดเลือกให้เหลือ ๕๐ ข้อ ๐ละ ๑
คะแนน เป็น ๕๐ คะแนน
ให้ที่ประชุมช่วยกันอภิปรายพิจารณาคัดเลือกข้อสอบตามที่เลขานุการชี้แจงให้ทราบ
พิจารณากันให้รอบครอบเพื่อคัดเลือกข้อสอบให้เหลือตามที่ทางคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือก กาหนด
เรื่องการรายงานผลการสอบคัดเลือกฯ ต่อนายองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด เพื่อขึ้น
บัญชีเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ในการดาเนินการสอบทุกครั้งจะต้องรายงานให้องค์กรที่เปิดสอบได้ทราบผล ก๊ให้เลขานุการ
ชี้แจง
ขอขอบคุณท่านประธาน สาหรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ มีการสอบทั้ง ๓ ภาค ได้แก่
ภาค ก ภาค ข และภาค ค การสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบก็จะมีทั้งแบบ อัตนัย และ แบบ
ปรนัย ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการตรวจข้อสอบของผู้เข้าสอบ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดาเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการ
ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกสรุปผลคะแนนทั้ง ๓ ภาคให้
เรียบร้อยในวันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
พระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ แล้วจึงรายงานผลการสอบคัดเลือก ต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด ต่อไป
สอบถามที่ประชุมว่าตามที่เลขานุการเสนอมา ให้คระกรรมการทุกคนพิจารณาว่าเห็นชอบ
ตามที่เลขานุการเสนอหรือไม่
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ไม่มี

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุเมธ พลังภูเขียว)
บุคลากร

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสันติ กลางหล้า)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมพระธาตุขอนแก่น
วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกร
ราการ

๒

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

๓

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน

นายก อบต.วังหินลาด

คณะกรรมการ

๕
๖
๗

นาย มนตรี วงษ์ดนตรี
นายสุเมธ พลังภูเขียว

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ปลัด อบต. วังหินลาด
บุคลกร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขนุการ
คณะกรรมการ

๘

นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ

ผู้ช่วยบุคลกร

ผู้ช่วยเลขนุการ
คณะกรรมการ

๔

นาย สันติ กลางหล้า

ตาแหน่งปกติ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงายผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขานแก่น
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปกติ
ตาแหน่งคณะกรร
การ
นายสันติ กลางหล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนส่วน คณะกรรมการ
ราชการ
กรรมการผู้แทนส่วน คณะกรรมการ
ราชการ
นาย เชวงศักดิ์ เบ้าสิน
นายก อบต.วังหินลาด คณะกรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด
คณะกรรมการ
ขอนแก่น
นายมนตรี วงษ์ดนตรี
ปลัด อบต.วังหินลาด คณะกรรมการ
นายสุเมธ พลังภูเขียว
บุคลากร
เลขานุการ
นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา
นายสันติ กลางหล้า
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
เลขานุการ
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

๐๙.๐๐ น.
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
ให้เลขานุการชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทราบ
ชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทราบ
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมฯ
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน

เลขานุการ

สาหรับการประชุมวันนี้เรื่องที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา ก็จะเป็นเรื่อง การสรุปผล
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติที่จะเริ่มตันจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓ ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด สาหรับรายละเอียดให้
เลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบพระคุณท่านประธาน ที่ให้เกียรติชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ ได้ดาเนินการตรวจข้อสอบ และแจ้งผลการตรวจข้อสอบ และ
กระดาษคาตอบ ของผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล สายงานผู้ปฏิบัติ
เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับ ๓ – ๕/๖ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบผลคะแนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะรายงาน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด เพื่อประกาศการขึ้นบัญชี และยกเลิก
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ต่อไป จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การผ่านการสอบคัดเลือกให้กับ
คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
๑.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ การสอบคัดเลือกภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )
ในแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ กล่าวคือ จะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ทั้ง ๒ ภาค จึงจะผ่านเกณฑ์ หากไม่ผ่านภาคใดภาคหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
๒.การประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องจัดทารายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก เรียงตามลาดับ จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงลาดับต่าสุด
ตามลาดับ
- ในกรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับดีกว่า
- ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) สูงกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับดีกว่า
- ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )เท่ากัน ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยจะต้องระบุคะแนนที่
ได้ไว้ในประกาศด้วย
๓.การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ มีกาหนดไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้มี
การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ แทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว สาหรับผล
การตรวจข้อสอบ และกระดาษคาตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก ที่
ออกข้อสอบได้ชี้แจงผลการตรวจข้อสอบ ว่าได้ดาเนินการตรวจข้อสอบ และ

ที่ประชุม
เลขานุการ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

เลขานุการ

ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบทุกคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
มีผู้สมัครสอบคัดเลือก ๑ คน
มีผู้เข้าสอบ
๑ คน
มีผู้ขาดสอบ
- คน
สาหรับผลคะแนนของผู้เข้าสอบได้ดังนี้
๑.จ่าเอก สุโข นนทะใส เลขประจาตัวสอบ ๐๐๑ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหินลาด จ.ขอนแก่น คะแนนสอบภาค ก. ได้ คะแนน
ภาค ข.ได้ปรนัยได้ คะแนน อัตนัยข้อ ๑ ได้ คะแนน ข้อ ๒ ได้ คะแนน ข้อ
๓ ได้ คะแนน รวม คะแนน ภาค ค ได้ คะแนน สอบได้ลาดับที่ ๑
รับทราบ
สรุปได้ว่าการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้มีผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข ภาค ค
จานวน ๑ ราย จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ
พนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากสายงานระดับ ๓ ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้พิจารณารับรองผลคะแนน เพื่อที่จะได้รายงานให้ทาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ต่อไป
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
ให้เลขานุการชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อจะได้
รับรองรายงานการประชุมไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ในรอบนี้
ขอขอบคุณท่านประธาน และชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกนครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ และรับรองรายงานการประชุม
สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่องอื่นๆ
สอบถามที่ประชุมว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก้อขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด
ที่ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรไว้ใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลของท่าน และขอให้ท่านได้ใช้บุคลากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด กับองค์กร ประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จนการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ
เป็นไปด้วยดี ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา

(ลงชื่อ)......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุเมธ พลังภูเขียว)
บุคลากร

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสันติ กลางหล้า)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด
วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่
๑

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกร
ราการ

๒

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

๓

หัวหน้าส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน

นายก อบต.วังหินลาด

คณะกรรมการ

๕
๖
๗

นาย มนตรี วงษ์ดนตรี
นายสุเมธ พลังภูเขียว

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ปลัด อบต. วังหินลาด
บุคลกร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขนุการ
คณะกรรมการ

๘

นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ

ผู้ช่วยบุคลกร

ผู้ช่วยเลขนุการ
คณะกรรมการ

๔

นาย สันติ กลางหล้า

ตาแหน่งปกติ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

