
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 

............................................................ 

    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2557 ข้อ 12 
ประกอบกับประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่าง
สายงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  ก. รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวนิภาภรณ์  จันทร์ศิริ  

  ข. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 8 มกราคม 
2562 ตามเวลา ดังนี้ 

- เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
- เวลา 10.30 – 12.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
- เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่

ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  

  ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
1. การสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่

ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จะใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะใช้วิธี
สอบสัมภาษณ์  ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
2.1 การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดข้าราชการสีกากี และไม่

อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
2.2 ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย 
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2.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรข้าราชการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือ
เข้าสอบ หากไม่น ามาแสดงเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

2.4 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเรียกผู้
เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้า
สอบน าดินสอด า เบอร์ 2 หรือเบอร์ 2 บีขึ้นไป ปากกา และยางลบเท่านั้น เข้าห้องสอบ 

2.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

2.6 ระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ หรือหากมีความจ าเป็นต้อง
เข้าห้องน้ า ผู้เข้าสอบจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบหนึ่งคนจะต้องพาไปเข้าห้องน้ า
จนกระท่ังแล้วเสร็จและกลับเข้าห้องสอบ 

2.7 เมื่ออยู่ ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจสั่งให้ยุติการสอบ และปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ แต่ผู้เข้า
สอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ 

2.8 ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียวทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
2.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อ ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่ง

สอบจนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ และไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ยังสอบอยู่ หากฝ่า
ฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 

2.10 ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่ใช้ใน
การสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และอาจถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

2.11 เมื่อหมดเวลา และเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไป
ในทางทุจริต หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน เพ่ือพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 
โดยการรายงานของเจ้าหน้าที่คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ และอาจพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกทั้งหมด 
หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  ถ้าหากยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิสอบอีกต่อไป แล้วจะด าเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริต จะแจ้งต้นสังกัดเพ่ือ
ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 

        ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
      (นายสมชัย กอชัยศิริกุล) 
          นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 


