
 
 

คู่ฉบับ 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง    การรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนและต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ 255๕ 
------------------------------------- 

 
    ด้วยเทศบาลต าบลเวียงคุก อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ได้รับการจัดสรรต าแหน่งและ
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา และต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ านวน  ๓  อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๕  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
สอบคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
     อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕    
ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
พ.ศ.๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ดังนี้ 
 
  ๑.  ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน   
       1.1  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1  อัตรา   
       ๑.๒  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย จ านวน  ๓  อัตรา   

    ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  และอัตราเงินเดือนที่จะ 
ได้รับในแต่ละต าแหน่ง  ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก   ท้ายประกาศฯนี้) 
 
  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ จิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท.ประกาศก าหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง                                               /(๖)ไม่เป็นผู้... 

 
 



                         ๒ 
 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชกการไว้ก่อน 
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม 

มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานเทศบาล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้ ในกรณี ดังนี้ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) และ (๑๔)  
ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ๖ (๑๑) (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะ
กระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
 
  3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
           ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตามวันที่ระบุไว้  พร้อมเอกสารต่างๆ ตามข้อ  4  ได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   ตั้งแต่วันที่  ๑๘   ตุลาคม    ถึงวันที่  ๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. 255๕  ในวัน เวลา ราชการ 
 
  4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      ๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา  ปริญญาบัตร  หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 
๑  ฉบับ 
                          (๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี จ านวน  ๓  รูป 
                          (๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     
       (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
       (๕)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลก าหนด ซึง่ออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   
       (๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) 
       4.6  เอกสารอ่ืนๆ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก         
ท้ายประกาศฯ นี้)                                                                          /๔.๒ ผูส้มัคร... 



                                                             ๓ 
 
  ๔.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
  ๔.๓  ในกรณีที่ ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน และ
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับ
ต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มา
สมัครสอบแขง่ขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ  หากไม่มีหนังสือรับรองผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครสอบ  หรือถ้าเป็นผู้
สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๔.๔  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ  
  ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร  และในกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได้ 
  ๕  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ตามอัตราดังนี้ 
       ๕.1  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  ต าแหน่งละ ๒๐๐  บาท   
       ๕.๒  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ต าแหน่งละ ๒๐๐  บาท 
  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ    
 
  ๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ดังนี้ 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน  เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  255๕  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคายและ (เว็ปไซต์ ของเทศบาลต าบลเวียงคุก  www.wiengkukcity.go.th )  
 
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ๗.๑  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  หลกัสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓  ภาค  คือ 
                     

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย  โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้ 

(๑)  วิชาความสามารถในการการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับ

ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

 
                                                                                           /วิชาภาษาไทย... 
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                                                 ๔ 

(๒)  วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้นๆ หรือบทบาทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

(๓)  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ

อ านาจหน้าที่ของ  เทศบาล  ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ภาคความรู้ความสามามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย  โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้ 

 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ้
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว  หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง  
แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ
ในทางใดและโดยวิธีใด  ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้า) ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ   
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
   ๗.๒  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓  ภาค  คือ 
                  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 

       ภาคความรู้ความสามามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
ให้ทดสอบโดยสถาบันผลิตข้อสอบให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง 
 
  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

    เทศบาลต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ได้ก าหนด วัน  เวลา และสถานที่ 
สอบดังนี้ 

ในวันเสาร์ที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๓๐ น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 

ณ  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร  ต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
ภาคความรู้ความสามามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 

เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร  ต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
 

ในวันอาทิตยท์ี่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

ผู้สอบจากการ (สัมภาษณ์) ตามรายชื่อผู้เข้าสอบ  ณ  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร  ต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย 
 
                                                                                                  /๙.  ก าหนดเงินเดือน... 



 
                                                          ๕ 

 
๙.  ก าหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

           ๘.1  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ก าหนดอัตราเงินเดือน ๑๙,๘๖0 บาท  
    ๘.2  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ก าหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓40 บาท 

 
          10.  เกณฑ์การตัดสิน 
             การตัดสอนว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน  ภาค 

ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยต้องน าคะแนน
จากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 
 
                     11.  วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลสอบแข่งขัน 
         เทศบาลต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  จะประกาศผลการสอบแข่งขัน  
ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  255๕  เวลา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
 
  ๑๒.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
     ๑๒.๑  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้ 
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัคร
สอบ 
  ๑๒.๒  บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ให้ได้ไม่เกิน ๒  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก  เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือ
ก่อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้น
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
  13.  เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
      ๑๓.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้    ผู้นั้นจะต้องด ารง
ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัด
หน่วยงานราชการอ่ืนได้  อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 
 
                                                                                                    /๑๓.๒  การบรรจุ... 



                                                            ๖ 
 
    ๑๓.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นั้น  หรือต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน  และเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกัน  ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   ๑๓.๓  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้  เว้นแต่หน่วยงาน
ด าเนินการสอบแข่งขัน  จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าท่ีไม่
สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  ๑๓.๔  การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้บรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เท่านั้น 
 
  ๑๔.  การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
       ๑๔.๑  กรณีเทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาล 
นั้น  ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว
หากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง  อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้  แต่ต้องบรรจุ
และแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 
  ๑๔.๒  กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน
ดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
และเก้ือกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและ
แต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพ้ืนที่อยู่ภายในภาค/เขตที่
ก าหนด ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจ านวนแล้ว 
  ๑๔.๓  การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูง
กว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่า
คุณวุฒิ  ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและในขณะบรรจุแต่งตั้ง
จะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลนั้น  หรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัคร
ใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 
  กรณีต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี  หรือบรรจุแต่งตั้ง
ครบทั้งบัญชีแล้ว  ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้องเกื้อกูลกันของบัญชี
ผู้สอบแข่งได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
  ๑๕.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
        ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
(๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้ 

                                                                                                              / สอบแข่งขัน… 



 
                                                                      ๗ 
สอบแข่งขันได้ก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐  วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน 
ต าแหน่งทีส่อบได้ 

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่   
ส่วนราชการทีจ่ะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการ
บรรจุ 

(๕) ผู้นั้นไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น 
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม(๓)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก   ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้ง
ต่อไป 

 การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม(๓)  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา 
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 
 

 ๑๖.  กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
        กรณีท่ีมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจท าให้เกิดความไม่ 

เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการระงับการ
สอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงาน
เทศบาล กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  
๒๕๔๙ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 255๕ 
 

  
                                   (นายนิกร  วงค์ภูมี) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
 ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 
 
 
 


