
 
   

 
 

 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง  ก าหนด วัน  เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภทท่ัวไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ 
******************************************* 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม              
ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งจากประเภททั่วไปเป็น 
สายงานประเภทวิชาการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  
เลขที่ต าแหน่ง  42-3-01-3810-001    จ านวน  1  อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด   โดยได้ก าหนดรับสมัคร
สอบคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่   20 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  
(ในวันและเวลาราชการ)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมืองมหาสารคาม              
จังหวัดมหาสารคาม  
    

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  7 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล         
จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2557   
ลงวันที่  6  มกราคม  ๒๕58   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  จึงประกาศก าหนด  วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภท
ทั่วไปเป็นต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  ดังนี้ 
 

(ก)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
วันที่ หลักสูตร เวลา สถานที ่

 
 
 
24  มีนาคม  2563 
 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) 

09.00 - 10.30 น. 
- ห้องประชุมลีลาวดี (208) 

ศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม 

 

 
- ห้องประชุมลีลาวดี (208) 

ศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้ 
เฉพาะต าแหน่ง    (ภาค ข) 

10.45 - 12.15 น. 

-ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) 13.30 น. เป็นต้นไป 

31  มีนาคม  2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม    
และทางเว็บไซต์ อบต.ห้วยแอ่ง  www.huay-ang.go.th 

 
 

/(ข) ระเบียบ... 
 
 

http://www.huay-ang.go.th/
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(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  การสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

 ๑. การสอบคัดเลือก  จะด าเนินการสอบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและ
หัวข้อ ตามท้ายประกาศรับสมัคร และให้ผู้สอบคัดเลือกปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบตามที่
ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. ให้ผู้สอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
  (๒.๑)  แตง่เครื่องแบบสีกากแีขนยาวคอพับ 

   (๒.๒)  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงิน มาเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบ 
  (๒.๓)  ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและบัตรประจ าตัว
สอบ  ไปในวันสอบคัดเลือกเพ่ือแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก็ได้ 
  (๒.๔) ไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  และเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับค าสั่งหรือประกาศจากกองอ านวยการการสอบคัดเลือกให้เข้าสอบได้  ผู้เข้าสอบคัดเลือกไปถึงท่ีห้องสอบ
หลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว  ๓๐ นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น 
  (๒.๕)  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก  ออกจากห้องสอบก่อน 60 นาที นับแต่เริ่มให้ท า
ข้อสอบ 
  (๒.๖) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบตามที่ก าหนด  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะ
ไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
  (๒.๗) ห้ามน าหนังสือ  ต ารา  หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
  (๒.๘) ห้ามน าเครื่องค านวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
      (๒.๙) เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  
และออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบแล้วเท่านั้น 
  (๒.๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
  (๒.๑๑) ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ  และ
ชื่อ- นามสกุล  เฉพาะที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
  (๒.๑๒) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ  ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัย
ประการใดให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
   (๒.๑๓) เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาสอบให้ยกมือขึ้น  เพ่ือให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบทราบ  ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษด้วยตนเอง 
   (๒.๑๔) เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ  ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที  และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบเก็บกระดาษค าตอบและ
ข้อสอบคืนเสียก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

         
          /(๒.๑๕) ห้ามน า... 
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  (๒.๑๕) ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็น
อันขาด 

 
   (๒.๑๖)  เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 (๒.๑๗)  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องสอบโดยเคร่งครัด  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตใน
การสอบ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได ้
    การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินจากประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เชาว์ปัญญา  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา  แก้ปัญหา  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น               

ในเรื่องต่าง ๆ  บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์  การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์   ทัศนคติ    
ความกระตือรือร้นและความต้องการในการท างาน  อุดมคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  เป็นต้น   
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้   หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต  

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชา
ใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ   วันที ่   6   มีนาคม  พ.ศ.2563 
 

                           
  

                                 (นายวิชัย  จ าปาทิ) 
                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


