ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
****************
ตามที่ องค์ก ารบริหารส่วนต าบลบ้ านต้ อง อาเภอเซกา จังหวัดบึ งกาฬ ได้ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจาก
ตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตาแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง ตาแหน่ง
นั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ปฏิ บั ติ ก าร รั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ ๖ กั น ยายน 2562 ถึ ง วั น ที่
1๙ กันยายน ๒๕62 นั้น
บั ด นี้ การรั บ สมั ค รได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว จึ ง อาศั ย อ านาจตาม ข้ อ ๙๓ แห่ ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตาแหน่งประเภท
ทั่วไป เป็นสายงานตาแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง ดังนี้
๑. รายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
(๑) ชื่อ จ่าเอกวัชระพงษ์ สุวรรณเขต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕62
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐9.0๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดบึงกาฬ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามหลักสูตรทุกภาค และผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องสอบได้คะแนนในแต่ภาคที่
สอบตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๔.๑ ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (พนักงานส่วนตาบล)
และบัตรประจาตัวผู้สอบคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลออกให้ไปแสดงกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมสอบทุกครั้งที่มีการสอบ

-๒๔.๒ แต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
๔.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะต้องทราบเลขประจาตัวเข้ารับการสอบ
คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๔.๔ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบ ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการจัดให้
๔.๗ ไม่นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์ อื่นใดเข้า
ห้องสอบ เว้นแต่เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการสอบ
๔.๘ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่ กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบจะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๔.๑๑ ถ้ าสอบเสร็จก่ อ นหมดเวลา หรื อ ไม่ ป ระสงค์ จะสอบต่ อ ไป เมื่ อ ส่ งข้ อ สอบและ
กระดาษคาตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๒ ข้อสอบกระดาษคาตอบจะนาออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาต
๔.๑๔ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทาการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๕ ห้ามใช้และเปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ
๔.๑๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบโดยเคร่งครัด
๔.๑๗ ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด คณะกรรมการการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ผู้ใดไม่ปฏิ บัติ ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัด เลือกนี้ หรือผู้ใดทุ จริตหรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบในแต่ละภาค หรือทุกภาคการสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

(นายอุบล พหลทัพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง

