
 
ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งหลวง 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  ประจําปี  2556 
.................................................................... 

  ด้วยเทศบาลตําบลทุ่งหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  จะดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง  (ภาค ค)  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  และมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  ในการประชุมครั้งท่ี  
10/2554  เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2554  ได้มีมติกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2555  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล  พ.ศ.2555  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2555  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนกังานเทศบาลตามรายละเอียด  ดังนี ้

  1. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
     1.1 พนักงานเทศบาล  จํานวน  7  อัตรา  ดังนี ้
   ก. สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2 
   1) เจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน   1   อัตรา 
   2) นายช่างโยธา      จํานวน   1   อัตรา 
   ข. สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3 
   1) นักสังคมสงเคราะห์      จํานวน   1   อัตรา 
   2) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร    จํานวน   1   อัตรา 
   3) นักวิชาการเงินและบัญชี     จํานวน   1   อัตรา 
   4) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ     จํานวน   1   อัตรา 
   5) นักวิชาการศึกษา      จํานวน   1   อัตรา 

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
     ๒.๑.  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ตามข้อ  ๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี   ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี ้
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 
 

/(๓)  เป็นผู้เลื่อมใส... 
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   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
   (๕)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท.ประกาศกําหนด  ดังนี ้
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

มาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี จนเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม 
(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน

ท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล    ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฏหมายอ่ืน 

(๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฏหมายอ่ืน 

(๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ  ๒.๑  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.สุโขทัย) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลได ้ ในกรณีดังนี ้

๑)  ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัตติามข้อ  (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 
๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ

เกินสองปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
๓)  ผู้ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ  (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว 

และมิใชเ่ป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
 

/สําหรับ… 
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สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
ได้ท้ังนี้ ตามหนังสือสํานักงาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ท่ี  มท  ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๔ เรื่อง  พระภิกษุ
สมัครสอบและตามความในมาตรา  ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม   ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๑ 
     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
   ผู้สมัครสอบตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น  ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ  (ผนวก ก และ ผนวก ข) 

  ๓.  อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ 
     3.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ได้รับอัตราเงินเดือน  6,800 บาท 

   3.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้    ไดร้ับอัตราเงินเดือน  7,460 บาท 
   3.3 ปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้       ได้รับอัตราเงินเดือน  8,340 บาท 

  ๔.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
       ให้ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อคู่มือพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 10๐  บาท  
ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน   ระหว่างวันท่ี   ๒9  เมษายน  ๒๕๕6  ถึงวันที่   31   พฤษภาคม  2556  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยยื่นใบสมัครได้  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  
และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง  ๑  ตําแหน่ง  เท่านั้น  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๕9๔-3349 ต่อ 16  
หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต ์http://www.thungluangsk.go.th 
  ๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบแข่งขัน   ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วนพร้อมเอกสารอ่ืนท่ีลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ  มายื่นในวันสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
      ๕.๑  ปริญญาบัตร   หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียบแสดงผลการเรียน  (แสดงฉบับจริง) 
ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีจะสมัคร   พร้อมสําเนา   จํานวน   ๑   ฉบับ   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร 
      ในกรณีท่ีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาแล้ว  แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษาให้อนุโลม
ให้ผู้สมัครสอบใช้สําเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิ
การศึกษาอยู่แทนได้   โดยใบรับรองจะต้องระบุวันท่ีท่ีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาไว้ด้วย    และต้องสําเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
      ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกัน) 
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  จํานวน ๓ รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตร
ประจําตัวสอบจํานวน  ๒  รูป 
      ๕.๓  สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้สมัคร  พร้อมแสดงฉบับจริง  จํานวน   ๑   ฉบับ 
      ๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร  (ส.ด.43)  
หรือ  (ส.ด. 9) พร้อมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะผู้สมัครชาย) 
      ๕.๕  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กําหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (ฉบับจริง)  นับแต่วันตรวจร่างกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 
 

/๕.6  สําเนา... 
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    ๕.6  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี)  พร้อมแสดง
ฉบับจริง  ๑  ฉบับ 

    ๕.7  ผู้สมัครท่ีเป็นพนักงานของรัฐ  หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ท่ีประสงค์จะสมัคร
สอบในตําแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าท่ีตนดํารงอยู่  และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตําแหน่งท่ีตนดํารงตําแหน่งอยู่  จะต้อง
นําหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้   หากผู้สมัครสอบ
รายใดไม่นําหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร  ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ  หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ไม่ได้ 

    ๕.8  สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด  ให้ใช้กระดาษ  A ๔  เท่านั้น 

๖.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
    ๖.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร   พร้อมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร  หรือยื่นไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและหากมีกรณี
การปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

    ๖.๒  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสอบแข่งขัน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งใด  ๆ 

๖.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขัน   จะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้  ผู้สอบแข่งขันจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหลวง  
ทราบทันที 

๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
     ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 
    (1)  ตําแหน่ง  ระดับ  2    ค่าธรรมเนีบม 100  บาท 
    (2)  ตําแหน่ง  ระดับ  3      ค่าธรรมเนียม 200  บาท 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม้ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ตารางสอบ  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
    ๘.๑  เทศบาลตําบลทุ่งหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน   ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลทุ่งหลวง ภายในวันท่ี 18  มิถุนายน  2556 และเว็บไซต์ http://www.thungluangsk.go.th 
    ๘.๒  วันสอบ  ตารางสอบ  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบ

ภายในวันท่ี 1  กรกฎาคม  2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหลวงและเว็บไซต์ http://www.thungluangsk.go.th 
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    ท้ังนี้  ผู้สมัครสอบท่ีได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๒  ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศนี้  และให้ถือว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามข้อ  ๘.๑  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล  พ.ศ.๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๙.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
    ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)   กําหนดคะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนน 
           ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย (4  ตัวเลือก)  100  ข้อ  โดยให้คํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถ

ท่ีต้องการตามระดับตําแหน่งดังนี ้
 (๑)  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
  - ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการสรุปความหรือ

จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม หรือหา
แนวโน้ม  หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอ่ืน
ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างก็ได ้

  (๒)  วิชาภาษาไทย  กําหนดคะแนนเต็ม  ๒๕  คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ 
หรือทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

(๓)  วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ   กําหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
- ทดสอบความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งและอํานาจหน้าท่ีของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ระเบียบงาน
สารบรรณและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

    ๙.๒  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) กําหนดคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน 

- ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะ  ตามท่ีระบุในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง (ผนวก ก  และ  ผนวก ข)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

    ๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (ภาค  ค)  กําหนดคะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน 
 ผู้ท่ีมีสิทธิทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค)  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน

ในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) แต่ละภาคไม่
ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  ๕  วัน 

          โดยจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ  และพฤติกรรมท่ีปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการ
สัมภาษณ์  ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ท่ีอาจ  

 
 
 

/ใช้เป็นประโยชน.์.. 
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ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิ   ความสามารถ 
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏภิาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 (๒)  ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(๓)  คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้

ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค) ท่ีสอบตามหลักสูตรแตล่ะภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ โดยต้องนําคะแนนจากการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง  (ภาค ค)  มารวมกันท้ังนี้โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

๑๑.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
       ๑๑.๑  เทศบาลตําบลทุ่งหลวง จะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลําดับท่ีจากผู้

สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ภาค ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนวิชา
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  
ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ท้ังนี้  ให้พิจารณาจากเอกสารในการ
สมัครสอบ 

    ๑๑.๒  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกเว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว ้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมี
การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธืได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ท้ังนี้ผู้นั้นจะต้องไป
รายงานตัวต่อเทศบาลตําบลทุ่งหลวงไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ
ตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

    ๑๑.๓  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซ่ึงเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งใน
ตําแหน่งท่ีได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและอัตราเงินเดือนตามท่ีประกาศไว ้ (โดยไม่เกินตําแหน่งและอัตราเงินเดือนท่ีรับสมัครสอบ) 

    ๑๑.๔  ผู้ท่ีสอบแข่งขันได้และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้ คือ 

(๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
(๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน  

หรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกําหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  แจ้งให้ทราบกําหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน  นับตั้งแต่วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

/(3)  ผู้นั้น... 
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 (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง

ในตําแหน่งท่ีสอบได ้
(๔)  ผู้นั้นมีความประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้  โดยการ

โอนแต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน  และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะ
รับการบรรจ ุ

(๕)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

- การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม  (๓)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารเม่ือออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งท่ีสอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นอันดับแรกท่ีบรรจุในครั้งต่อไป 

- การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม  (๓)  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลําดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได ้

๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
        ๑๒.๑.  เทศบาลตําบลทุ่งหลวง   เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน  จะบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
เทศบาลตําบลทุ่งหลวง   เท่านั้น   เม่ือบรรจุแต่งตั้งครบตามจํานวนอัตราท่ีว่างแล้ว  หากภายหลังตําแหน่งดังกล่าว
ว่างลง  อาจแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้ท่ีอยู่ในลําดับถัดไปให้ดํารงตําแหน่งได้   แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลําดับท่ี
ท่ีสอบแข่งขันได้และไม่อนุญาตให้เทศบาลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืน ใช้บัญชี
สอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได ้

     ๑๒.2  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  กําหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้อง
ดํารงตําแหน่งในเทศบาลทุ่งหลวงอย่างน้อย  ๑  ปีไม่มีข้อยกเว้น  จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได ้

     ๑๒.3  การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนท่ีมีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่ามาบรรจุ
และแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีมีระดับต่ํากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตําแหน่งท่ีขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็น
ตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องเก้ือกูลกันกับตําแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง  และมีคุณวุฒิท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่าคุณวุฒิ  ตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับตําแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง  และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ของเทศบาลนั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในตําแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดํารงตําแหน่งท่ีมีระดับต่ํากว่าด้วย 

                         อนึ่ง   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได ้  หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า  มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง   หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน  เทศบาลตําบลทุ่งหลวง
ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕6 

 

 
 

(นายแย้ม  จิ๋วนารายณ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหลวง 

 



รายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถติดต่อสอบถาม 
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

เทศบาลตําบลทุ่งหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
.................................... 
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