ประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในการเลือกสรรและสรรหา
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
------------------------------ตามที่ ส านั ก งานเทศบาลต าบลเชี ย งเครื อ อ าเภอเมื อ งสกลนคร จั ง หวั ด สกลนคร
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
จ านวน 1 อัต รา โดยกาหนดรั บ สมั ครระหว่ างวั นที่ 24 พฤศจิ กายน – วัน ที่ 4 ธั นวาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ ซึ่งการรับสมัครฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว นั้น
อาศัยอานาจ ตาม ข้อ ๑๙ (๘) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสกลนคร
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้ อ เขี ย น ในการเลื อ กสรรและคั ด สรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก ประชาสั ม พั น ธ์
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
๑. รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียน
หมายเลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
101
นายภาสวัฒน์ วัฒนภาศิริ
102
นายเอกพล นนท์คาวงค์
นายโสภณ บุญลอย
103
2. กาหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร โดยการสอบข้อเขียน (สอบภาค ก,ข)
โดยจะทาการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐–11.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังนี้
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
จานวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) จานวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวัน อังคารที่ 11 ธั นวาคม 2561
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ และทางเว็บไซต์ http://www.chkr.go.th
4. กาหนด วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ และภาคปฏิบัติ (ภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งและภาคปฏิบัติ)
โดยจะทาการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภา ฯ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ ๓) สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ ซึ่งผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมารายงานตัวก่อน
เริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
5. แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

-2จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายชัย สุริรมย์)
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ
1. แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
1. สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมมาในวันสอบ ดังนี้
๑) บัตรประจาตัวผู้สมัครฯ
2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือจะไม่อนุญาตให้ใช้ ใบแจ้งความ
สาเนาบัตรหรือบัตรอื่น ๆ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น)
3) ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
4) กระเป๋าเงิน
2. สิ่งที่ห้ามนาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนาเข้ามาในห้องสอบ
จะถือว่ามีเจตนากระทาการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที ได้แก่
1) เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) วิทยุติดตามตัว
วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
2) เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้
3) เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง
4) เอกสาร ตารา
5) กระเป๋าต่าง ๆ กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี
2. การปฏิบัติตามระเบียบ
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวม
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้า
2. ถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ ได้เริ่มทาข้อสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ
4. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ
กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
5. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ
6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดย
เด็ดขาด
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
8. เมื่อหมดเวลาทาตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบสั่งให้หยุดทาตอบจะต้อง
หยุด ทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
3. การยุติการทาตอบ
หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่า
ผู้ใดมี สิ่งที่ห้ามนาเข้าห้องสอบในระหว่างดาเนินการสอบ ผู้นั้น จะต้องยุติการทาตอบทันทีและจะออกจาก
ห้องสอบได้เมือ่ หมดเวลาทาตอบ รวมทัง้ จะไม่ตรวจให้คะแนนสาหรับบุคคลผู้นั้น
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