
 
 
 
 

 

เร่ือง  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว  
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 

************************************ 
 ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน      
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น 
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จ านวน 12 ครั้ง ปรากฏว่า    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับ 
บางต าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีเป็นต าแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละต าแหน่ง
ตามล าดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้ 
 1. บรรจุในต าแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตท่ีได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  
 2. บรรจุในต าแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอ่ืน (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี) 
 โดยก าหนดให้มารายงานตัวในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2564  ณ  หอประชุมอนุสรณ์  100 ปี 
มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
  

 ส าหรับรายละเอียดต าแหน่งและล าดับที่เรียกรายงานตัว ก าหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัว       
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 เป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 ” และ “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอ่ืน)” ท้ายประกาศนี้ โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในต าแหน่งและ
ล าดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ก าหนด หากไม่มารายงานตัว
ตามก าหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  
 ผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอ่ืน (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการ
ขึ้นบัญชี)  หากไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งดังกล่าว (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ล าดับ ต าแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม)  
 

 ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพ่ือรายงานตัวด้วย และให้ปฏิบัติตาม “ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้มารายงานตัว” 
โดยเคร่งครัด 
 

    
*********************************************** 

 
 

ประชาสัมพนัธ์ 



วนั เวลา รายงานตวั กลุ่มภาค/เขต ต าแหน่ง ล าดบัที่

วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ภาคกลาง เขต 2 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 48, 50

เวลา 10.30 น. ภาคกลาง เขต 2 นักวชิาการสุขาภบิาลปฏิบัตกิาร 196 - 199

ภาคกลาง เขต 2 นักวชิาการวฒันธรรมปฏิบัตกิาร 9

ภาคกลาง เขต 2 แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร 9

ภาคกลาง เขต 2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวชิาฟิสิกส์ 12

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 1 นักวชิาการสุขาภบิาลปฏิบัตกิาร 37

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 2 นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 88, 91

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 3 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 41, 43

ภาคเหนือ เขต 1 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 40

ภาคเหนือ เขต 1 นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 52 - 54, 57 - 58

ภาคเหนือ เขต 2 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 49 - 50

ภาคใต้ เขต 1 นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 58 - 60

ภาคใต้ เขต 1 นักวชิาการสุขาภบิาลปฏิบัตกิาร 44

ภาคใต้ เขต 2 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 43

ภาคใต้ เขต 2 นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 60

ภาคใต้ เขต 2 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 13

ณ  หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี

  บัญชีเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2562  คร้ังที่ 13



วนั เวลา รายงานตัว กลุ่มภาค/เขต ต าแหน่ง ล าดบัที่

วนัที ่17 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคกลาง เขต 2 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 53

เวลา 10.30 น. ภาคกลาง เขต 2 นักวชิาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 200 - 202

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 3 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 56 - 61, 63 - 65, 69

ภาคเหนือ เขต 1 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 41 - 45

ภาคเหนือ เขต 2 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 51 - 52, 54 - 56, 59

หมายเหตุ หากผู้สอบได้ไม่ไปรายงานตัวตามวนั เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

เข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอ่ืน แต่ผู้สอบได้ที่สละสิทธ์ินั้นจะยงัได้รับการขึน้บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับ

ต าแหน่ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เร่ือง การขึน้บัญชี

และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ารากชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2562

เช่นเดิม

*** บรรจุภาค/เขตอ่ืน***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ (บรรจุกลุ่มภาค/เขตอ่ืน)

ณ  หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี


