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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์

เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานทีส่อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ   

----------------------------------------------- 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ลงวันที่  29  มีนาคม  2564  เรื่อง  รับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  7  และข้อ  ๑4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน      
ส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล       
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส  ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563  เห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใช้อ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารงานบุคคล  ตามข้อ  11  แห่งประกาศ   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  85/2557  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง  การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงประกาศก าหนด
วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  ดังนี้  

  1.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก     
 

วัน - เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่  1  มิถุนายน  2564 
09.00 - 10.30 น. 
10.45 - 12.15 น. 
13.30 น.  เป็นต้นไป 

 

 
 ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
 ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
      (สอบสัมภาษณ์) 

 
ห้องประชุมส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชั้น  ๔  ศาลากลางจังหวัด

นราธิวาส  
 

   

  2.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   
       การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และการสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

       ๑.  การสอบคัดเลือกจะด าเนินการสอบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรวิธีการสอบ  และให้ผู้
เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบวิธีการสอบตามที่ก าหนดไว้ 
       ๒.  ให้ผู้สอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบการสอบ  ดังนี้ 
   ๒.๑  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
   ๒.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางก าหนดเวลา
สอบไปแล้ว  ๑๕  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 

/ 2.3  ภายในเวลา... 



………….……….....นายก อบต. 
…………………......หวัหน้ากอง 
……….....................เจ้าหน้าที ่
............................พิมพ์/ทาน 
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   ๒.๓  ภายในเวลา  ๓๐  นาที  นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางก าหนดเวลา
สอบผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบ 
   ๒.๔  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงิน  หรือสีด าและน้ ายาลบค าผิด
มาเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบ 
   ๒.๕  ต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและบัตรประจ าตัวสอบไปในวันสอบ
คัดเลือกเพ่ือแสดงตน  หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๖  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งตามที่ก าหนด  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด    
จะไม่ได้รับการตรวจคะแนนส าหรับวิชานั้น 
   ๒.๗  ห้ามน าหนังสือ  ต ารา  เครื่องค านวณ  หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์    
ทุกชนิดหรือวัสดุอ่ืนใดเข้าห้องสอบ 
   ๒.๘  ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน  เขียนเลขประจ าตัวสอบ  
และชื่อ - นามสกุล  เฉพาะในที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   ๒.๙  ห้ามน าข้อสอบ  หรือกระดาษค าตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอัน
ขาด 

 ๒.๑๐  เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการ
รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   ๒.๑๑  เมื่อหมดเวลาสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุด
ทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 ๒.๑๒  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องสอบโดยเคร่งครัด  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต            
ในการสอบ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะสั่งไม่ให้ตรวจกระดาษค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

      การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์ 

         ๑.  ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง     
(ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์ 
         ๒.  ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน  เวลา  สถานที่ที่ก าหนด  ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ
ภายหลังเวลา  13.15 น.  จะไม่ให้เข้ารับการสอบ 

    ๓.   ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่จัดล าดับไว้  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต  จะไมใ่ห้คะแนนในการสอบครั้งนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 

         (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่  

                           องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์


