
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 
อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
............................................. 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล                       
เป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556 โดยก าหนดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล                  
เป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา จ านวน  1  ต าแหน่ง 3  อัตรา และได้ด าเนินการภาคสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (ภาค ค) ไปแล้ว นั้น  

บัดนี ้การด าเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ 
และ ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ                   
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยนาท  ครั้งที่  7/2556  เมื่อวันที่  5 สิงหาคม  2556  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขัน   จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 3 อัตรา  โดยเรียงล าดับที่ผู้สอบคะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แนบท้ายประกาศนี้  

เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ได้ก าหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้ง     
เข้าเป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ดังนี้  

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่
กรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมี
อายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุหรือก่อนการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่   ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือ 
วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี  
  2.  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา จะบรรจุแต่งตั้งจากบัญชี                      
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่มีก าหนดคุณวุฒิด้านคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงกัน                 
กับคุณวุฒิที่ผู้นั้นมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการ และพนักงาน ส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที ่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน จะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง 
ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งและระดับเดิม หรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบ และอัตราเงินเดือนในขั้น 
ที่ไม่สูงกว่าเดิม  

4. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จะบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ 
เทศบาลสามง่ามพัฒนา  บัญชีนี้เท่านั้น  
 

/๕. ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชี… 
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๕. ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก 

การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง  

 (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาทีเ่ทศบาลต าบลสามง่าม
พัฒนาก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน  

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้ง                      
ในต าแหน่งที่สอบได้  

(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า 
ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบ
ได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นอันดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป  

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และเทศบาลต าบล 
สามง่ามพัฒนา พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้าย                    
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไป ก็ได้  

๖. การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี ้หากพบว่ามีผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
โดยเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา  จะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีท่ีถึงล าดับที่ที่จะบรรจุ หรือ
พิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีท่ีได้รับบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว  

 ๗. เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืน เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท                                 
เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑.๑  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบแข่งขัน ให้ยื่นค าร้องขอทราบผลคะแนน         
ของตนเองได้   โดยยื่นต่อเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้  

อนึ่ง ส าหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ในล าดับที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามอัตราต าแหน่งว่างเทศบาล 
ต าบลสามง่ามพัฒนา  จะได้มีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่   25  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖  
 
 

(นายถนอม   ศรีศักดา) 
ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 



บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 
อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล 
1 210044 น.ส.นันทิดา   อาจปักษา 
2 210049 นางธนพร   ปั้นทิม 
3 210020 นายวันชนะ  เที่ยงบางหลวง 
4 210143 น.ส.วรภา   ฤทธิ์เต็ม 
5 210171 น.ส.ศรัญญา  ชารัมย์ 
6 210087 น.ส.วิจิตรา  มาม่ัง 
7 210013 น.ส.กรรณิกา   ธิจันดา 
8 210032 น.ส.พรทิพย์   รุ่งศรี 
9 210175 น.ส.แก้วใจ   ฤทธิ์สมจิตร 

10 210060 นายพิพัฒน์   การะภักดี 
11 210061 นางศิริลักษณ์   ศิริคง 
12 210196 น.ส.พรทิพย์   จิตรหาญ 
13 210001 น.ส.นพรัตน์    ศรีสงคราม 
14 210169 น.ส.รัตนาวดี   ชัยชุมพล 
15 210168 นายวิวิศน์   วิชัยกิตติพศ 

 


