ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
……………………………………………………………….……………………………………………………………….

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยได้ดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๙๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ลำดับ เลขประจำตัว
ที่
สอบ
1

001

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

นางสาววราภรณ์ ศรีอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อบต.บุ่งคล้า

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลาสอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(เวลา 09.00 – 10.30 น.)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข)
(เวลา 10.30 น. – 12.00 น.)
1. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

สถานที่สอบ
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
/3.หลักเกณฑ์...

-2๓. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนิ นการสอบคัดเลือก โดยให้ผู้ มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามหลักสูตรทุกภาค และผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องสอบได้คะแนนในแต่ ละภาค
ที่สอบตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๔. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๔.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (พนักงานส่วนตำบล)
และบัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือกที่องค์การบริห ารส่ วนตำบลออกให้ ไปแสดงกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมสอบทุกครั้งที่มีการสอบ
๔.๒ แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
๔.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะต้องทราบเลขประจำตัวเข้ารับการสอบ
คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๔.๔ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบ ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการจัดให้
๔.๗ ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้า
ห้องสอบ เว้นแต่เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ
๔.๘ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบจะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุค คลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๔.๑๑ ถ้ าสอบเสร็ จ ก่อ นหมดเวลา หรือ ไม่ ป ระสงค์ จะสอบต่อ ไป เมื่ อส่ งข้ อสอบและ
กระดาษคำตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๒ ข้อสอบกระดาษคำตอบจะนำออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาต
๔.๑๔ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๕ ห้ามใช้และเปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ

/4.16 ต้องเชื่อ...

-3๔.๑๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
๔.๑๗ ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
5. การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-2019)
ขอให้ ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิค 19 ก่อนวัน
เข้าสอบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ของสถานที่
ตรวจฉบับจริงมาแสดง
ผู้ใดไม่ป ฏิบั ติตามระเบี ยบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุ จริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบในแต่ละภาค หรือทุกภาคการสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายนริศ อาจหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
……………………………………………………………….……………………………………………………………….

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยได้ดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๙๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่ว นตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
(๑) ชื่อ นางสาววราภรณ์ ศรีอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุง่ คล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดบึงกาฬ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามหลักสูตรทุกภาค และผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องสอบได้คะแนนในแต่ภาคที่
สอบตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๓.๑ คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
/4.ระเบียบ...

-2๔. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๔.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (พนักงานส่วนตำบล)
และบัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือกที่องค์การบริห ารส่ วนตำบลออกให้ ไปแสดงกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมสอบทุกครั้งที่มีการสอบ
๔.๒ แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
๔.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะต้ องทราบเลขประจำตัวเข้ารับการสอบ
คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๔.๔ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบ ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการจัดให้
๔.๗ ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้า
ห้องสอบ เว้นแต่เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ
๔.๘ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบจะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๔.๑๑ ถ้ าสอบเสร็ จ ก่อ นหมดเวลา หรือ ไม่ ป ระสงค์ จะสอบต่อ ไป เมื่ อส่ งข้ อสอบและ
กระดาษคำตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๒ ข้อสอบกระดาษคำตอบจะนำออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๓ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาต
๔.๑๔ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๕ ห้ามใช้และเปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ
๔.๑๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้า ที่คุม
สอบโดยเคร่งครัด
๔.๑๗ ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
5. การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-2019)
ขอให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิค 19 ก่อนวัน
เข้าสอบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ของสถานที่
ตรวจฉบับจริงมาแสดง
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-3ผู้ใดไม่ป ฏิบั ติตามระเบี ยบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบในแต่ละภาค หรือทุกภาคการสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65
(นายประยงค์ ศรีใคร)
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

