ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน
สําหรับสายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนสายงานตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เรื่อง กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับกับการสอบคัดเลือก
..................................................
ตามที่เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ไดดําเนินการประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน สําหรับ สายงานตําแหนง
ประเภททั่วไป เปนสายงานตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งแตวันที่ ๑๒
ตุล าคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่
แกไขเพิ่ม จนถึงปจจุบัน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ส อบคัดเลือก
ขอเขียน สอบสัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตําแหนงตางๆ ดังนี้
วันเวลาสอบ
๒๒ พ.ย. ๕๙
เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๒.๐๐ น.

๑. กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน (ภาค ก และภาค ข.)
ตําแหนงทีส่ อบ
วิชาสอบ
สถานที่สอบ
อุปกรณที่ใชในการ
สอบ
นักวิเคราะห
ภาคความรู
ณ หองประชุมศูนย
- ปากกา
นโยบายและแผน ความสามารถทั่วไป อํานวยการบริหาร
- ยางลบ
(ภาค ก)
จังหวัดแบบบูรณาการ - หรือปากกา ลบคําผิด
(Think Tank) ชั้น ๔
ภาคความรู
ศาลากลางจังหวัด
ความสามารถ
ลพบุรี
เฉพาะตําแหนง
(ภาค ข)

โดยผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑.๑ แตงกายดวยเครื่องแบบราชการปกติสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น ผูที่สวมใสเสื้อผาอยาง
อื่นจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครสอบ ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและจะตองเขาสอบตาม
วัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว รวมทั้งจะตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอบไปเอง

-๒๑.๓ ผู ส มั ครสอบคัด เลื อกจะเขาห อ งสอบได ก็ต อเมื่อ ได รับ อนุ ญ าตจากกรรมการหรื อ
เจาหนาที่คุมสอบโดยจะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเวลาเริ่มสอบไมนอยกวา ๑๕ นาที ผูสมัครสอบที่ไปถึง
หองสอบหลังจากไดเริ่มสอบแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และจะไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ
จนกวาเวลาการสอบผานไปแลวไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.๔ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวพนักงานไปแสดงตนในวันสอบดวย
หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑.๕ ต อ งนั่ ง ตามที่ นั่ ง สอบห องสอบ และสถานที่ส อบที่ คณะกรรมการสอบคั ดเลือ กฯ
กําหนดให
๑.๖ อนุญาตใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัว
พนักงานเทศบาล ปากกา ยางลบปากกา ปากกาลบคําผิดและกระเปาสตางค
๑.๗ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน กระเปาสะพาย กระเปาถือ
สุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิคส (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน หากนําเขาหองสอบจะถือเจตนากระทําทุจริตและ
หากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๑.๘ ตองใชกระดาษคําตอบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดใหโดยเฉพาะหากผูใดลง
ลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไมใชของตนจะไมไดรับ การตรวจใหคะแนนและหามผูเขาสอบ
คัดเลือกเขาสอบหรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาดหากฝาฝนจะถือวา
กระทําการทุจริต
๑.๙ ใหยุติการทําขอสอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบขอ ๑.๑,๑.๔,๑.๕,๑.๗, และ
หรือ ๑.๘โดยจะถูกเชิญใหออกจากหองสอบโดยทันที
๑.๑๐ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งหรือแนะนําของเจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด
๑.๑๑ ในระหว า งเวลาการทํ า ข อ สอบ ไม อ นุ ญ าตให พู ด หรือ ติ ด ต อ กั บ ผู เ ข า สอบหรื อ
บุคคลภายนอกและตองไมออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของเจาหนาที่คุมสอบ
๑.๑๒ หามไมใหสูบบุหรี่ในหองสอบ
๑.๑๓ เมื่อหมดเวลาทําขอสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทํา
ขอสอบทันทีแตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลวผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและ
วิธีก ารสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจ ริต จะไมไดรับ อนุญ าตใหเขาสอบ หรือใหยุติก ารสอบ และ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจใหคะแนนหรืออาจพิจารณาใหเปนผูมีลักษณะ
ตองหามที่จะเขาทําการสอบคัดเลือกฯ ตอไป

-๓๒. กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
หรือการสัมภาษณ (ภาค ค)
วันเวลาที่ทําการประเมิน
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.

ตําแหนงทีจ่ ะทําการประเมิน
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

สถานที่ทําการประเมิน
ณ หองประชุมศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
(Think Tank) ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

โดยใหผเู ขารับการประเมินปฏิบัติตนตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แตงกายดวยเครื่องแบบราชการปกติสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น ผูทสี่ วมใสเสื้อผา
อยางอื่นจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ เปนหนาที่ของผูเ ขารับการประเมิน จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบเขารับการ
ประเมินและตองเขารับการประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดไว
๒.๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกจะเขารับการประเมินไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ฯ
๒.๔ ใหผูเขารับการประเมินมาถึงสถานที่ประเมินทีเ่ ขารับการประเมินตามกําหนดเวลาที่
ระบุไวในประกาศฉบับนี้ หากผูส มัครสอบทีจ่ ะเขารับการประเมินมาถึงสถานทีท่ ี่เขารับการประเมินหลังจากที่
ไดเริ่มการประเมินผานไปแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
๒.๕ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวัน
ประเมินดวย หากไมมบี ัตรดังกลาวแสดงตนในการเขารับการประเมินจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
๒.๖ หามนําเครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสทกุ
ชนิดเชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน เขาหองประเมินโดยเด็ดขาด
๒.๗ หามไมใหสบู บุหรี่ในหองประเมินและกอนเขารับการประเมินโดยเด็ดขาดผูใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและวิธีการนี้ จะไมไดรับอนุญาตเขารับการประเมิน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุดม อิ่มอรชร)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน
สําหรับสายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนสายงานตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เรื่อง กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน สอบสัมภาษณและระเบียบเกี่ยวกับกับการสอบคัดเลือก
..................................................
ตามที่เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ไดดําเนินการประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน สําหรับ สายงานตําแหนง
ประเภททั่วไป เปนสายงานตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง นัก ประชาสัมพันธปฏิบัติการ ตั้งแตวันที่ ๑๒
ตุล าคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่
แกไขเพิ่ม จนถึงปจจุบัน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ส อบคัดเลือก
ขอเขียน สอบสัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตําแหนงตางๆ ดังนี้
วันเวลาสอบ
๒๒ พ.ย. ๕๙
เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๒.๐๐ น.

๑. กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน (ภาค ก และภาค ข.)
ตําแหนงทีส่ อบ
วิชาสอบ
สถานที่สอบ
อุปกรณที่ใชในการสอบ
นักประชาสัมพันธ ภาคความรู
ณ หองประชุมศูนย - ปากกา
ปฏิบัติการ
ความสามารถทั่วไป อํานวยการบริหาร
- ยางลบ
(ภาค ก)
จังหวัดแบบบูรณาการ - หรือปากกา ลบคําผิด
(Think Tank) ชั้น ๔
ภาคความรู
ศาลากลางจังหวัด
ความสามารถ
ลพบุรี
เฉพาะตําแหนง
(ภาค ข)

โดยผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑.๑ แตงกายดวยเครื่องแบบราชการปกติสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น ผูที่สวมใสเสื้อผาอยาง
อื่นจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครสอบ ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและจะตองเขาสอบตาม
วัน เวลา และสถานทีส่ อบที่กําหนดไว รวมทั้งจะตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอบไปเอง

-๒๑.๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยจะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเวลาเริ่มสอบไมนอยกวา ๑๕ นาที ผูสมัครสอบที่ไปถึงหองสอบ
หลังจากไดเริ่มสอบแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และจะไมอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาเวลา
การสอบผานไปแลวไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.๔ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวพนักงานไปแสดงตนในวันสอบดวย
หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑.๕ ต อ งนั่ ง ตามที่ นั่ ง สอบห องสอบ และสถานที่ส อบที่ คณะกรรมการสอบคั ดเลือ กฯ
กําหนดให
๑.๖ อนุญาตใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัว
พนักงานเทศบาล ปากกา ยางลบปากกา ปากกาลบคําผิดและกระเปาสตางค
๑.๗ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน กระเปาสะพาย กระเปาถือ
สุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิคส (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน หากนําเขาหองสอบจะถือเจตนากระทําทุจริตและ
หากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๑.๘ ตองใชกระดาษคําตอบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดใหโดยเฉพาะหากผูใดลง
ลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไมใชของตนจะไมไดรับ การตรวจใหคะแนนและหามผูเขาสอบ
คัดเลือกเขาสอบหรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาดหากฝาฝนจะถือวา
กระทําการทุจริต
๑.๙ ใหยุติการทําขอสอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบขอ ๑.๑,๑.๔,๑.๕,๑.๗, และ
หรือ ๑.๘โดยจะถูกเชิญใหออกจากหองสอบโดยทันที
๑.๑๐ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งหรือแนะนําของเจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด
๑.๑๑ ในระหว า งเวลาการทํ า ข อ สอบ ไม อ นุ ญ าตให พู ด หรือ ติ ด ต อ กั บ ผู เ ข า สอบหรื อ
บุคคลภายนอกและตองไมออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของเจาหนาที่คุมสอบ
๑.๑๒ หามไมใหสูบบุหรี่ในหองสอบ
๑.๑๓ เมื่อหมดเวลาทําขอสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทํา
ขอสอบทันทีแตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลวผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและ
วิธีก ารสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจ ริต จะไมไดรับ อนุญ าตใหเขาสอบ หรือใหยุติ ก ารสอบ และ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจใหคะแนนหรืออาจพิจารณาใหเปนผูมีลักษณะ
ตองหามที่จะเขาทําการสอบคัดเลือกฯ ตอไป

-๓๒. กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
หรือการสัมภาษณ (ภาค ค)
วันเวลาที่ทําการประเมิน
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.

ตําแหนงทีจ่ ะทําการประเมิน
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

สถานที่ทําการประเมิน
ณ หองประชุมศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
(Think Tank) ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

โดยใหผเู ขารับการประเมินปฏิบัติตนตามระเบียบดังนี้
๒.๑ แตงกายดวยเครื่องแบบราชการปกติสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น ผูทสี่ วมใสเสื้อผา
อยางอื่นจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ เปนหนาที่ของผูเ ขารับการประเมิน จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบเขารับการ
ประเมินและตองเขารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว
๒.๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกจะเขารับการประเมินไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก ฯ
๒.๔ ใหผูเขารับการประเมินมาถึงสถานที่ประเมินทีเ่ ขารับการประเมินตามกําหนดเวลาที่
ระบุไวในประกาศฉบับนี้ หากผูส มัครสอบทีจ่ ะเขารับการประเมินมาถึงสถานทีท่ ี่เขารับการประเมินหลังจากที่
ไดเริ่มการประเมินผานไปแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
๒.๕ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตัวในวัน
ประเมินดวย หากไมมบี ัตรดังกลาวแสดงตนในการเขารับการประเมินจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
๒.๖ หามนําเครือ่ งบันทึกภาพ เครือ่ งบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสทกุ ชนิด
เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน เขาหองประเมินโดยเด็ดขาด
๒.๗ หามไมใหสบู บุหรี่ในหองประเมินและกอนเขารับการประเมินโดยเด็ดขาดผูใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและวิธีการนี้ จะไมไดรับอนุญาตเขารับการประเมิน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุดม อิ่มอรชร)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

