ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่องกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ภาคความรู!ความสามารถทั่วไป ความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน&งและภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป) พ.ศ. 2556
----------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข!อ 79 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องหลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 รวมทั้งที่แก!ไข
เพิ่มเติมจนถึงป;จจุบัน จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกดังต&อไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ให!ผู!สมัครสอบคัดเลือกเข!าสอบคัดเลือกภาคความรู!ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
ภาคความรู!
ความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหน&ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง (ภาค ค) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ตามเอกสารแนบท!าย 1)
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกจะใช!วิธีสอบข!อเขียนตามที่กําหนดไว!ในหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกทั้งนี้
ให!ผู!สมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกอย&างเคร&งครัด
2. ให!ผู!สมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
2.1 แต&งกายด!วยเครื่องแบบสีกากี
2.2 เปAนหน!าที่ของผู!สมัครสอบคัดเลือกที่จะต!องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกและ
จะต!องเข!าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กําหนดไว! และผู!สมัครสอบคัดเลือกจะต!องจัดหาเครื่อง
เขียนหรือวัสดุอุปกรณ4 ซึ่งประกาศไว!ในกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกไปเอง
2.3 ผู!สมัครสอบคัดเลือกจะเข!าห!องสอบได!ก็ต&อเมื่อได!รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบคัดเลือก
แล!ว โดยจะเรียกผู!สอบคัดเลือกเข!าห!องสอบก&อนเริ่มเวลาสอบคัดเลือกไม&น!อยกว&า 30 นาที ผู!สมัครสอบคัดเลือกที่ไปถึง
ห!องสอบหลังจากที่ได!เริ่มสอบคัดเลือกแล!ว 30 นาที จะไม&อนุญาตให!เข!าสอบคัดเลือกและไม&อนุญาตให!ผู!เข!าสอบคัดเลือก
ออกจากห!องสอบคัดเลือกจนกว&าจะหมดเวลาทําข!อสอบ
2.4 ต!องนําบัตรประจําตัวสอบคัดเลือก ไปในวันสอบคัดเลือก หากไม&มีบัตรดังกล&าวแสดงตนใน
การเข!าสอบคัดเลือกจะไม&อนุญาตให!เข!าสอบคัดเลือก
2.5 ต!องนั่งสอบตามที่นั่งสอบคัดเลือก ห!องสอบคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือกที่ทางเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชกําหนดให! ผู!นั่งสอบคัดเลือกนั่งผิดที่ ผิดห!องสอบคัดเลือก หรือผิดสถานที่สอบคัดเลือกจะไม&ได!รับ
การตรวจกระดาษคําตอบ
2.6 อนุญาตให!นําสิ่งของเข!าห!องสอบคัดเลือกได! เฉพาะบัตรประจําตัวผู!สอบคัดเลือก บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจ!าหน!าที่ของรัฐ ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ํายาลบคําผิด และกระเปJาเงินใบเล็ก
เท&านั้น
/27 ห!ามนํา...

-22.7 ห!ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข!อความ วัสดุอุปกรณ4อื่น เช&น กระเปJา สะพายกระเปJาถือ
สุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส4ทุกชนิด เช&น โทรศัพท4เคลื่อนที่(มือ
ถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปAนต!น เข!าห!องสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากนําเข!าห!องสอบคัดเลือกจะถือว&า
เจตนากระทําทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม&รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.8 ต!องใช!กระดาษคําตอบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดให!โดยเฉพาะหากผู!ใดลงลายมือชื่อ
และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม&ใช&ของตนเองจะไม&ได!รับการตรวจให!คะแนน และการระบายวงกลมในกระดาษคําตอบ
ให!ปฏิบัติดังนี้
(1) ต!องระบายให!ดําเข!มเต็มวงกลมจะระบายไม&เต็มวงกลมหรือใช!เครื่องหมายอื่นไม&ได!
และจะต!องใช!ดินสอดําที่มีความดําเท&ากับ 2 บีหรือมากกว&าจะใช!ดินสอที่จางกว&าที่กําหนดหรือใช!ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม&ได!
(2) การตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข!อมูลที่ผู!เข!าสอบระบายเท&านั้น เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะไม&รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบ หากผู!เข!าสอบคัดเลือกไม&ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในข!อนี้
2.9 ห!ามผู!เข!าสอบคัดเลือกคัดลอกข!อสอบหรือนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากห!อง
สอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากฝOาฝPนจะถือว&ากระทําการทุจริต
2.10 ให!ยุติการทําข!อสอบหากพบว&าผู!ใดไม&ปฏิบัติตามระเบียบข!อ 2.1 , 2.4 , 2.5 , 2.7 หรือ
2.9 แต&จะออกจากห!องสอบคัดเลือกได!เมื่อหมดเวลาทําข!อสอบรวมทั้งจะไม&ตรวจให!คะแนนสําหรับบุคคลผู!นั้น
2.11 เชื่อฟ;งและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการคุมสอบคัดเลือกโดยเคร&งครัด
2.12 เมื่ออยู&ในห!องสอบคัดเลือกขณะสอบคัดเลือกต!องไม&พูดหรือติดต&อกับผู!เข!าสอบคัดเลือกอื่น
หรือบุคคลภายนอกและไม&ออกจากห! องสอบคั ดเลือกเว!นแต&จะได!รับอนุญ าตและอยู&ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ
คัดเลือก
2.13 ไม&สูบบุหรี่ในห!องสอบคัดเลือก
2.14 เมื่อหมดเวลาทําข!อสอบกรรมการคุมสอบคัดเลือกสั่งให!หยุดทําข!อสอบ จะต!องหยุดทันที
แต&จะออกจากห!องสอบคัดเลือกได!ต&อเมื่อกรรมการคุมสอบคัดเลือกได!อนุญาตแล!ว
ผู!ใดไม&ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้หรือผู!ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม&ได!รับอนุญาต
ให!เข!าสอบคัดเลือกหรือให!ยุติการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อแต&งตั้งให!ดํารงตําแหน&งสายงานผู!บริหารสถานศึกษา อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให!คะแนนหรืออาจ
พิจารณาให!เปAนผู!มีลักษณะต!องห!ามที่จะเข!ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายสุจินต4 พิมเสน)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบทาย 1)
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ฯ มาเขารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังต0อไปนี้
วัน เวลา สอบคัดเลือก

หมายเลขประจําตัว
ผูเขารับการสอบ
คัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

อุปกรณ5ที่ใชใน
การสอบคัดเลือก

(สอบภาคความรู!
ความสามารถทั่วไป)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 01001 – 01008 ห!องประชุมเทศบาล ชั้น 5 - ดินสอที่มีความดํา
เวลา 09.00 – 10.30 น. 02001 - 02016 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน
เท&ากับ 2 บี หรือ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มากกว&า
- ยางลบ
- ปากกา
(สอบภาคความรู!ความสามารถ
ที่ใช!เฉพาะตําแหน&ง)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 01001 – 01008 ห!องประชุมเทศบาล ชั้น 5 - ปากกา
เวลา 13.00 – 14.30 น. 02001 - 02016 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน - น้ํายาลบคําผิด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(สอบสัมภาษณ4)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 16.30 น.

01001 – 01008 ห!องประชุมเทศบาล ชั้น 5
02001 - 02016 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

