
 
 

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

ประจําป#  ๒๕๕๗ 
********************* 

ด�วย องค	การบริหารส�วนตําบล  อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการ
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล ประจําป% ๒๕๕๗  ตําแหน�งครูผู�ช�วย  
จํานวน  ๓  อัตรา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๗(๕)  
และมาตรา  ๒๕  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ข�อ  ๕๔(๑)  
แห�งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ	และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค	การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ         
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔              
เม่ือวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  
หลักเกณฑ	และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป$นพนักงานส�วนตําบล                 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  องค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป$นพนักงานส�วนตําบล  ในตําแหน�งดังต�อไปนี้ 

๑. ตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบแข�งขัน 
๑.๑ ตําแหน�งครูผู/ช�วย  จํานวน  ๓  อัตรา 
  

๒. คุณสมบัติของผู/มีสิทธิรับสมัครสอบ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู�สมัครสอบแข�งขันต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามข�อ ๖ แห�งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค	การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕  ดังต�อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  อายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป%บริบูรณ	ในวันรับสมัคร 
(๓)  เป$นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย	ทรง

เป$นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ด�วยความบริสุทธิ์ใจ  
   (๔)  ไม�เป$นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง       
 
 
 
          
 
 
 

        / (๕) ไม�เป$นผู�มีร�าง 
 



                                    -๒- 
(๕) ไม�เป$นผู�มีร�างกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�หรือ ไร�ความสามารถ

หรือจิตฟHIนเฟJอนไม�สมประกอบ หรือเป$นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด  ดังนี้  
 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป$นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
 (ข)  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป$นท่ีน�ารังเกียจแก�สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
 (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๖)  ไม�เป$นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตาม

มาตรฐาน  ท่ัวไปหรือหลักเกณฑ	และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบลตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๗)  ไม�เป$นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป$นท่ีรังเกียจของสังคม  
(๘)  ไม�เป$นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  
(๙)  ไม�เป$นบุคคลล�มละลาย  
(๑๐)  ไม�เป$นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดอาญา  เว�นแต�เป$นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๑๑ )  ไม� เคย เป$นผู� ถู กล งโทษให� ออก ปลดออก หรือ ไล� ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน  อ่ืนของรัฐ 
(๑๒)  ไม�เป$นผู�ถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน

ท่ัวไป หรือ  หลักเกณฑ	และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบลตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๓)  ไม�เป$นผู�ถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ
หลักเกณฑ	และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบลตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๔)  ไม�เป$นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป$นพนักงานส�วนตําบล ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม

ตามข�อ  ๖  ของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)  
อาจพิจารณายกเว�นให�สามารถเข�ารับราชการเป$นพนักงานส�วนตําบลได� ในกรณี  ดังนี้ 

๑)  ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 
๒)  ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซ่ึงได�ออกจากงานหรือ

ราชการเกินสองป%แล�วและมิใช�กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต�อหน�าท่ี  
   ๓)  ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ ๖ (๑๓) ซ่ึงได�ออกจากงานหรือราชการเกินสามป%

แล�ว และมิใช�กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต�อหน�าท่ี  
 
 
 
 
 
 
 

/สําหรับพระภิกษุ 
 
 



- ๓- 
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม�สามารถสมัครสอบและไม�อาจให�เข�าสอบแข�งขันเพ่ือ

บรรจุและแต�งต้ังเป$นพนักงานส�วนตําบลได� ท้ังนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐  หนังสือสํานักงาน ก.ท. ด�วนมาก  ท่ี  มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันท่ี ๒๓  
มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู/สมัครสอบแข�งขัน 
ผู�สมัครสอบแข�งขันต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งครูผู�ช�วย  ดังนี้ 
๑.มีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีทางการศึกษา หรืทางอ่ืนท่ี ก.ท.,ก.อบต. ,ก.ค.ศ. กําหนด

เป$นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน�ง  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท�ายนี้) 
๒..ม.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

๔. อัตราเงินเดือนท่ีจะได/รับ 
 ผู�สอบแข�งขันและได�รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งครูผู�ช�วย   อัตราเงินเดือน  ดังนี้ 

- คุณวุติปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร  ๔ ป% 
กําหนดอัตราเงินเดือน  ๑๑,๙๒๐  บาท   

- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร  ๕ ป% 
กําหนดอัตราเงินเดือน  ๑๒,๕๓๐  บาท   

 
๕. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบแข�งขัน 

กําหนดการรับสมัครสอบแข�งขัน ต้ังแต�วันท่ี ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗              
ถึงวัน ท่ี   ๑๑ เ ดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ต้ังแต� เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. เว�นวันหยุดราชการ   
ณ  ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ   อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม หรือขอทราบ
รายละเอียดทางโทรศัพท	ได�ท่ี  หมายเลข ๐-๔๓๗๗-๐๕๓๔   

 
 ๖. เอกสารและหลักฐานท่ีใช/ในการรับสมัครสอบแข�งขัน 
  ผู�สมัครต�องกรอกข�อความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบด�วยลายมือตัวเองและยื่นใบ
สมัครด�วยตัวเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครพร�อมเอกสารและหลักฐานต�อไปนี้ 

(๑)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา   ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ�ายครั้งเดียวกัน 
ไม�เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป  โดยให�ผู�สมัครติดรูปถ�ายในใบสมัคร  จํานวน  ๑  รูป และบัตร
ประจําตัวสอบ  จํานวน  ๒  รูป  

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมรับรองสําเนา
ถูกต�อง  อย�างละ  ๑  ฉบับ 

(๓)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  (ฉบับจริง)   
 
 
 
 
 
 

 
/มาแสดงในวันรับสมัคร 
 



-๔- 
      มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู/สมัครสอบจะต/องสําเร็จการศึกษาและได/รับอนุมัติ

จากผู/มีอํานาจอนุมัติภายในวันป?ดรับสมัครสอบ  คือ  วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  กรณีหลักฐานทาง
การศึกษาเป$นภาษาต�างประเทศให�แนบฉบับท่ีแปลเป$นภาษาไทย พร�อมสําเนา อย�างละ ๑ ฉบับ 

(๔)  ใบรับรองแพทย	ปริญญาท่ีแสดงว�าไม�เป$นโรคท่ีต�องห�ามซ่ึงออกให�ไม�เกิน  ๑  เดือน  
นับต้ังแต�วันตรวจร�างกาย (ฉบับจริง)  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (๕)  สําเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช�น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ�ามี)  

(๖)  ให�ผู�สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว�าเป$นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีมีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู/สมัครสอบหรือตรวจพบว�าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู/สมัครสอบนํามาย่ืนไม�ตรง หรือไม�เป"นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค�การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ จะถือว�าผู/สมัครสอบเป"นผู/ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต�ต/น
และไม�มีสิทธิได/รับการบรรจุแต�งตั้ง  

(๗)  สําเนาใบปริญญา/สําเนาใบประกาศนียบัตร (พร�อมตัวจริง) 
(๘)  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร�อมตัวจริง) 
ผู�สมัครสอบแข�งขันผู�ใดเป$นข�าราชการพลเรือนสามัญ หรือข�าราชการหรือพนักงานส�วน

ท�องถ่ินอ่ืนและประสงค	จะสมัครสอบแข�งขันในตําแหน�งท่ีมีระดับไม�สูงกว�าตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�ซ่ึงใช�
คุณวุฒิเดียวกับตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�จะต�องยื่นหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป$นผู�มีอํานาจ สั่งบรรจุ
อนุญาตให�มาสมัครสอบแข�งขันได�พร�อมกับใบสมัครสอบ หากไม�มีหนังสือรับรองดังกล�าวผู�นั้นไม�มีสิทธิเข�า
สอบสําหรับการสอบแข�งขันครั้งนั้น 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ในหลักฐานสําเนาทุกฉบับให/ผู/สมัครสอบรับรองสําเนาถูกต/องและลงลายมือ
ช่ือกํากับไว/ทุกฉบับ 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  หลักสูตรการสอบแข�งขันแบ�งเป$น  ๓  ภาค   คือ 
 ๗.๑  ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐  

คะแนน  (สอบภาคเช�า)   
(๑)  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห	และสรุปเหตุผล  คะแนนเต็ม  

๒๕  คะแนน   
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห	และสรุปเหตุผล โดยการให�สรุปความ

หรือให�จับประเด็นในข�อความหรือเรื่องราว หรือให�วิเคราะห	เหตุการณ	หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให�หาแนวโน�มหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีน�าจะเป$นไปตามข�อมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ให�ศึกษาวิเคราะห	และสรุปเหตุผลอย�างอ่ืนซ่ึงจะทดสอบความสามารถอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างก็
ได� 

(๒)  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม  ๒๕  คะแนน 
ทดสอบความรู�ความสามารถในการใช�ภาษา โดยการให�สรุปความและหรือ

ตีความจากข�อความสั้นๆ หรือบทความและให�พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆจากคําหรือกลุ�มคํา
ประโยคหรือข�อความสั้นๆ หรือให�ทดสอบโดยการอย�างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู�ความสามารถ  

 
 
 
 

/(๓)  วิชาความรู�พ้ืนฐาน 
 
 



                             -๕- 
(๓)  วิชาความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
ทดสอบความรู�เก่ียวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน กฎหมายว�า

ด�วยการจัดต้ังและอํานาจหน�าท่ีขององค	การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และองค	การบริหารส�วนตําบล 
ระเบียบสํานักนายกว�าด�วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	การบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 

 ๗.๒  ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) (ผนวก ข) คะแนน
เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ทดสอบความรู�ความสามารถท่ีจะใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง  โดยวิธีการสอบข�อเขียนแบบปรนัย  (สอบภาคบ�าย) 

๗.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน โดยวิธีการ
สัมภาษณ	  

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบจากการสัมภาษณ	 เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู� ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข�า
กับเพ่ือนร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย�างอ่ืน เป$นต�น 

 ๘.  เกณฑ�การตัดสิน 
  ๘.๑ ผู�สมัครสอบจะต�องสอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  และภาค
ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  ตามเกณฑ	การตัดสินไม�ตํ่ากว�าร�อยละ  ๖๐     
จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) 

  ๘.๒ การตัดสินว�าผู�ใดเป$นผู�สอบแข�งขันได�  ให�ถือเกณฑ	ว�าต�องเป$นผู�สอบได�คะแนนใน
ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข)  และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค)  ท่ีสอบตามหลักสูตรแต�ละภาคไม�ต่ํากว�าร�อยละ  ๖๐ 

๙.  การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู/สอบแข�งขันได/ 
  ๙.๑  การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ให�จัดเรียงลําดับท่ีจากผู�สอบแข�งขันได�คะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน  ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน�ง (ภาค ค)  มากกว�าเป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
(ภาค ค)  เท�ากันให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  มากกว�าเป$นผู�อยู� 
ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข)  เท�ากันให�ผู�ได�คะแนน
วิชาความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  มากกว�าเป$นผู�อยู�ใน
ลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�ายังได�คะแนนเท�ากันอีกให�ผู�ท่ีสมัครสอบก�อนเป$นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�าท้ังนี้ให�พิจารณา
จากเอกสารในการสมัครสอบ 

       
 
 
 
 
 
   /๙.๒  บัญชีผู�สอบ 
 



                                         
                                                   -๖- 
๙.๒  บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ให�ใช�ได�ไม�เกิน  ๒  ป%  นับแต�วันประกาศข้ึนบัญชี  แต�ถ�ามีการ

สอบแข�งขันอย�างเดียวกันนี้อีกและได�ข้ึนบัญชีแข�งขันได�ใหม�แล�ว  บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ครั้งนี้เป$นอันยกเลิก
เว�นแต�ได�มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งต้ังหรือได�มีการขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�และได�มีการเรียก
รายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว�และต�อมาบัญชีได�ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือ
ก�อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�  ให�ถือว�าผู�นั้นยังมีสิทธิได�รับการบรรจุและแต�งต้ัง  แต�ท้ังนี้
ผู�นั้นจะต�องไปรายงานตัวต�อองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ ท่ีจะบรรจุแต�งต้ังไม�เกิน ๓๐ วัน       นับแต�
วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�นั้นหมดอายุครบตามท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�วแต�
กรณี 

๑๐. การยกเลิกบัญชีผู/สอบแข�งขันได/ 
ผู�ใดได�รับการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� ถ�ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ ให�เป$นอัน

ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�นั้นในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�  คือ 
๑๐.๑  ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต�งต้ังเม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ

แต�งต้ัง 
๑๐.๒  ผู�นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข�ารับราชการ ภายในเวลาท่ีองค	การ

บริหารส�วนตําบลบรบือกําหนด  โดยมีหนังสือส�งทางไปรษณีย	ลงทะเบียนแจ�งให�ทราบกําหนดเวลา
ล�วงหน�า ไม�น�อยกว�า  ๑๐  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย	รับลงทะเบียน 

๑๐.๓  ผู�นั้นมีเหตุไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ตามกําหนดเวลาท่ีบรรจุและแต�งต้ัง
ในตําแหน�งท่ีสอบได� 

๑๐.๔  ผู�นั้นประสงค	จะรับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�โดยการ
โอนแต�ส�วนราชการท่ีบรรจุไม�รับโอนและได�แจ�งให�ทราบล�วงหน�าแล�วว�าจะไม�รับโอนผู�นั้นจึงไม�ประสงค	จะ
รับการบรรจุและแต�งต้ัง 

๑๐.๕  ผู�นั้นได�รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได�ไปแล�วให�ยกเลิกการข้ึนบัญชี 
ผู�นั้นไว�ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน   

กรณีถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับ
ราชการทหารเม่ือออกจากราชการทหารโดยไม�มีความเสียหายและประสงค	จะเข�ารับราชการในตําแหน�งท่ี
สอบได�และบัญชีนั้นยังไม�ได�ยกเลิก  ให�ข้ึนบัญชีผู�นั้นไว�ในบัญชีเดิมเป$นลําดับแรกท่ีบรรจุในครั้งต�อไป 

๑๑.  การบรรจุและแต�งตั้งผู/สอบแข�งขันได/ 
  ๑๑.๑  การบรรจุแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�จากบัญชีผู�สอบแข�งขันนี้  ผู�นั้นจะต�องดํารง

ตําแหน�งในองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ อย�างน�อย  ๑  ป%  ไม�มีข�อยกเว�น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน�วย
ราชการอ่ืนได� 

๑๑.๒  การบรรจุและแต�งต้ังจะบรรจุและแต�งต้ังจากผู�ท่ีสอบแข�งขันได�ในตําแหน�งนั้น
หรือตําแหน�งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู�นั้นนํามาสมัคร 
สอบแข�งขันและเป$นตําแหน�งท่ีเก่ียวข�องและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลางข�าราชการและพนักงาน
ส�วนท�องถ่ินกําหนดโดยต�องเรียกบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
 
 
 
 

/๑๑.๓  การรับโอน 
 



 
                                                                -๗- 

๑๑.๓  การรับโอนผู�สอบแข�งขันได�ซ่ึงเป$นข�าราชการประเภทอ่ืนจะรับโอนและบรรจุ
แต�งต้ังในตําแหน�งท่ีได�รับการบรรจุแต�งต้ังในระดับและการศึกษา เงินเดือน  ตามท่ีประกาศไว�                  
ถ�าผู�สอบแข�งขันได�ถึงลําดับท่ีท่ีจะได�รับการบรรจุและแต�งต้ัง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว�าท่ีได�กําหนดไว�ใน
ประกาศฯ นี้  จะนํามาใช�เพ่ือเรียกร�องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน	ของตนเองไม�ได� 

๑๑.๔  บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ไม�อนุญาตให�องค	การบริหารส�วนตําบลอ่ืน  องค	กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินอ่ืน  หรือส�วนราชการอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ไปบรรจุแต�งต้ัง  เว�นแต�มีระเบียบหรือหนังสือ
จากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดให�ดําเนินการเป$นอย�างอ่ืน 

๑๒.๕  การอนุญาตให�ใช�บัญชี  ให�บรรจุแต�งต้ังได�เฉพาะองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ
เท�านั้นไม�อนุญาตให�หน�วยงานอ่ืนใช�บัญชีเพ่ือบรรจุแต�งต้ังได�เม่ือบรรจุแต�งต้ังครบตามจํานวนอัตราท่ีว�าง
แล�ว หากภายหลังมีตําแหน�งว�างลง อาจแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปให�ดํารงตําแหน�งได�แต�
ต�องบรรจุและแต�งต้ังเรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบแข�งขันได� 

๑๒.  ค�าธรรมเนียมการสมัครสอบแข�งขัน 
  ผู�สมัครสอบแข�งขันต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  คนละ  ๓๐๐ บาท

ค�าธรรมเนียมสอบจะไม�จ�ายคืนไม�ว�ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น  เว�นแต�มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส�อไปในทางทุจริต  ให�จ�ายคืนค�าธรรมเนียมสอบให�กับผู�สมัครสอบท่ีมิได�มีส�วน
ท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตนั้น 

๑๓.  การประกาศรายช่ือผู/มีสิทธิเข/าสอบแข�งขัน  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบแข�งขัน 
การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบแข�งขัน  วัน เวลา  สถานท่ีสอบ  จะประกาศให�ทราบ 

ณ  ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ในวันท่ี ๑๗ เดือน  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

องค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ จะดําเนินการสอบแข�งขันฯดังกล�าวในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู� ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป$นธรรม อย�าหลงเชื่อและยอม
เสียทรัพย	สิน ให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลหรือผู�ท่ีแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบได�และหากผู�ใดได�
ทราบข�าวประกาศใดเก่ียวกับการแอบอ�างหรือทุจริตเพ่ือให�สอบได� โปรดแจ�งองค	การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ ได�ทราบทางโทรศัพท	 หมายเลข ๐-๔๓๗๗ - ๐๕๓๔ เพ่ือจักได�ดําเนินการตามกฎหมายอีกต�อไป 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เดือน มีนคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(นายวีระศักด์ิ  โพธิ์เฮือง) 
นายกองค	การบริหารส�วนตําบลบรบือ  

  


