
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล  
องค!การบริหารส�วนตําบลโนนแดง 

เรื่อง  การข้ึนบัญชีผู+สอบแข�งขันได+เพ่ือบรรจุบุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล 
ขององค!การบริหารส�วนตําบลโนนแดง 

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

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม จะ
ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเป&นพนักงานส�วนตําบล  ประจําป'  ๒๕๕๗  จํานวน  
๑๓  ตําแหน�ง  ๑๓  อัตรา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  
๑๗(๕)  และมาตรา  ๒๕  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท5องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ข5อ  
๕๔(๑)  แห�งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม 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  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
มหาสารคามในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๗  องค�การบริหารส�วน
ตําบลโนนแดง จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข5ารับราชการเป&นพนักงาน
ส�วนตําบล  ลงวันท่ี  ๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศรายชื่อผู5มีสิทธิเข5ารับการสอบแข�งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป&นพนักงานส�วนตําบลฯ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการ
สอบแข�งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู5ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.) และภาคความรู5ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน�ง(ภาค ข.)  ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  และประกาศรายชื่อผู5ผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุเป&น
พนักงานส�วนตําบลภาคความรู5ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)  ภาคความรู5ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง
(ภาค ข.)  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบท่ีเก่ียวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
(ภาค ค.) ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ไปแล5วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗ (๕)  
และมาตรา๒๕แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท5องถ่ิน  พ.ศ  ๒๕๔๒ข5อ๕๔ (๑),ข5อ ๕๗ 
(๖) แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และท่ี
แก5ไขเพ่ิมเติม,ข5อ ๙ ,ข5อ ๑๐ ,ข5อ ๑๑ และข5อ ๑๒ แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป&นพนักงานส�วน
ตําบล  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
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  บัดนี้  การสอบแข�งขันได5ดําเนินการเสร็จสิ้นแล5วคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเป&นพนักงานส�วนตําบล  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดงจึงประกาศข้ึนบัญชีผู5
สอบแข�งขันได5 สายงานเริ่มต5นจากระดับ  ๑  จํานวน  ๓  ตําแหน�ง  ๓  อัตรา  สายงานเริ่มต5นจากระดับ  
๒  จํานวน  ๕  ตําแหน�ง  ๕  อัตรา  และสายงานเริ่มต5นจากระดับ  ๓  จํานวน  ๕  ตําแหน�ง  ๕ อัตรา  
รวมท้ังสิ้น  ๑๓  ตําแหน�ง  ๑๓  อัตราโดยเรียงลําดับท่ีจากผู5สอบแข�งขันได5คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู+สอบแข�งขันได+แนบท+ายประกาศฉบับนี้ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  จึงกําหนดเง่ือนไขในการข้ึนบัญชีผู5สอบแข�งขันและ
บรรจุแต�งต้ังดังต�อไปนี้ 
  ๑. บัญชีผู5สอบแข�งขันได5ให5ใช5ได5ไม�เกิน  ๒  ป'นับแต�วันข้ึนบัญชีแต�ถ5ามีการสอบแข�งขัน
อย�างเดียวกันนั้นอีกและได5ข้ึนบัญชีผู5สอบแข�งขันได5ใหม�แล5วบัญชีผู5สอบแข�งขันได5ครั้งก�อนเป&นอันยกเลิก  
เว5นแต�ได5มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งต้ังหรือได5มีการขอใช5บัญชีผู5สอบแข�งขันได5และได5มีการเรียก
รายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว5 และต�อมาบัญชีได5ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือ
ก�อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู5สอบแข�งขันได5ใหม� ให5ถือว�าผู5นั้นยังมีสิทธิได5รับการบรรจุแต�งต้ัง  แต�ท้ังนี้ผู5นั้น
จะต5องไปรายงานตัวต�อองค�กรปกครองส�วนท5องถ่ินท่ีจะบรรจุแต�งต้ังไม�เกิน  ๓๐  วัน นับแต�วันถัดจาก
วันท่ีบัญชีผู5สอบแข�งขันได5นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู5สอบแข�งขันได5ใหม�
แล5วแต�กรณี 
  ๒. ผู5ท่ีได5ข้ึนบัญชีผู5สอบแข�งขันได5  ถ5ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ ให5เป&นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู5นี้ไว5ในบัญชีผู5สอบแข�งขันได5 คือ 
   (๑) ผู5นั้นได5ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได5 
   (๒) ผู5นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข5ารับราชการภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคามกําหนด หรือผู5มีอํานาจสั่งบรรจุแต�งต้ังกําหนด เว5น
แต�มีเหตุจําเป&นและได5มีหนังสือส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนแจ5งให5ทราบล�วงหน5าไม�น5อยกว�า  ๑๐  วัน  นับ
แต�วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย�รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู5นั้นมีเหตุไม�อาจเข5าปฏิบัติหน5าท่ีราชการได5ตามกําหนดเวลาท่ีบรรจุและ
แต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได5 
   (๔) ผู5นั้นประสงค�จะรับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได5โดยการ
โอน ส�วนราชการท่ีจะบรรจุไม�รับโอน และได5แจ5งให5ทราบล�วงหน5าแล5วว�าจะไม�รับโอน ผู5นั้นจึงไม�ประสงค�
จะรับการบรรจุ 
   (๕) ผู5นั้นได5รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได5ไปแล5ว ให5ยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู5นั้นไว5ในบัญชีผู5สอบแข�งขันได5ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข5อ (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว�าด5วยการรับราชการทหารเม่ือออกจากราชการทหารโดยไม�มีความเสียหายและประสงค�จะเข5ารับราชการ
ในตําแหน�งท่ีสอบได5และบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิก ให5ข้ึนบัญชีผู5นั้นไว5ในบัญชีเดิมเป&นลําดับแรกท่ีจะบรรจุใน
ครั้งต�อไป  
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข5อ (๓) ถ5าบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิกและเจ5าของบัญชี
พิจารณาเห็นว�ามีเหตุจําเป&นอันสมควรจะอนุมัติให5ข้ึนบัญชีผู5นั้นไว5ในบัญชีเดิม ในลําดับสุดท5ายเพ่ือบรรจุ
แต�งต้ังต�อไปก็ได5 
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  ๓. การสอบแข�งขันครั้งนี้  ผู5สอบแข�งขันได5ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสอบ
แล5วว�าเป&นผู5มีคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบล
โนนแดง เรื่อง การสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป&นพนักงานส�วนตําบลตําบล  ลงวันท่ี  ๕  เดือน  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ซ่ึงหากตรวจสอบพบว�าเป&นผู5มีคุณสมบัติไม�ครบถ5วนตามท่ีกําหนดไว5 หรือมีคุณวุฒิไม�ตรง
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล รับรองว�าเป&นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว�า
เป&นผู5ขาดคุณสมบัติ  และไม�มีสิทธิได5รับการบรรจุและแต�งต้ังให5เข5ารับราชการในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได5  
สําหรับกรณีตรวจพบผู5มีสิทธิสอบรายใด กระทําการทุจริต  หรือมีส�วนเก่ียวข5องกับการทุจริตภายหลังท่ี
ประกาศผลสอบแล5วหรือภายหลังท่ีบรรจุแต�งต้ังแล5ว  จะถือว�าเป&นผู5ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต5องห5าม  
ไม�มีสิทธิเข5ารับราชการเป&นข5าราชการหรือพนักงานส�วนท5องถ่ิน  กรณีดังกล�าวข5างต5นแม5จะเป&นผู5
สอบแข�งขันได5  หรือได5รับการบรรจุและแต�งต้ังแล5วก็ตามจะถือว�าเป&นผู5ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต5องห5าม  โดยจะไม�บรรจุและแต�งต้ังให5ดํารงตําแหน�งในกรณีท่ีถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุหรือพิจารณาให5ออก
จากราชการในกรณีท่ีได5รับการบรรจุและแต�งต้ังแล5ว ท้ังนี้ ให5เป&นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ�และ
แนวทางท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส�วน
ตําบลกําหนดไว5  
  ๔. การบรรจุและแต�งต้ัง 

 ๔.๑  ผู5สอบแข�งขันได5จะได5รับการบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู5
สอบแข�งขันได5ในแต�ละตําแหน�ง ตามอัตราว�างขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  ภายใน  ๒  ป'  นับ
แต�วันประกาศข้ึนบัญชี ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 

๔.๒  ถ5าผู5สอบแข�งขันได5และถึงลําดับท่ีท่ีจะได5รับการบรรจุและแต�งต้ังมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว�าท่ีได5กําหนดไว5ตามประกาศฯ นี้ จะนํามาใช5เพ่ือเรียกร5องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน�ของ
ตนเองไม�ได5 
   ๔.๓  การบรรจุแต�งต้ังผู5สอบแข�งขันได5จากบัญชีผู5สอบแข�งขันนี้ ผู5นั้นจะต5อง
ดํารงตําแหน�งในองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง อย�างน5อย ๑ ป' ไม�มีข5อยกเว5น จึงจะขอโอนไปสังกัด
หน�วยงานราชการอ่ืนได5  
   ๔.๔  การบรรจุบุคคลเข5ารับราชการให5บรรจุและแต�งต้ังจากผู5สอบแข�งข้ันได5ใน
ตําแหน�งนั้น หรือตําแหน�งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู5
นั้นนํามาสมัครสอบแข�งขัน และเป&นตําแหน�งท่ีเก่ียวข5องและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลาง
ข5าราชการและพนักงานส�วนท5องถ่ินกําหนดโดยต5องเรียกบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู5
สอบแข�งขันได5 
   ๔.๕  การรับโอนผู5สอบแข�งขันได5ซ่ึงเป&นข5าราชการประเภทอ่ืนให5ระบุว�าจะรับ
โอนมาบรรจุแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีได5รับบรรจุแต�งต้ังในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามท่ีประกาศไว5 เว5น
แต�หน�วยดําเนินการสอบแข�งขัน จะประกาศเป&นการล�วงหน5าว�าจะรับโอนในตําแหน�งและระดับเดิมหรือ
เทียบเท�าไม�สูงกว�าระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 
   ๔.๖  บัญชีผู5สอบแข�งขันได5ไม�อนุญาตให5องค�การบริหารส�วนตําบลอ่ืน องค�กร
ปกครองส�วนท5องถ่ินอ่ืน หรือส�วนราชการอ่ืนใช5บัญชีผู5สอบแข�งขันได5เพ่ือไปบรรจุแต�งต้ัง เว5นแต�มีระเบียบ
หรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดให5ดําเนินการเป&นอย�างอ่ืน 
 

/๔.๗  การอนุญาต… 
  



- ๔ - 
 
 
   ๔.๗  การอนุญาตให5ใช5บัญชี ให5บรรจุแต�งต้ังได5เฉพาะองค�การบริหารส�วนตําบล
โนนแดง เท�านั้น ไม�อนุญาตให5หน�วยงานอ่ืนใช5บัญชีเพ่ือบรรจุแต�งต้ังได5 เม่ือบรรจุแต�งต้ังครบตามจํานวน
อัตราท่ีว�างแล5ว  หากภายหลังมีตําแหน�งว�างลง  อาจแต�งต้ังผู5สอบแข�งขันได5ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปให5ดํารง
ตําแหน�งได5แต�ต5องบรรจุแต�งต้ังตามลําดับท่ีท่ีสอบแข�งขันได5  

๕. ผู5 ท่ีประสงค�จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข�งขันของตนเอง ท้ังภาคความรู5
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) , ภาคความรู5ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.)  ให5ยื่นคําร5องขอทราบผลคะแนนด5วยตนเอง  โดยยื่นต�อประธานกรรมการ
ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป&นพนักงานส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  ผ�าน
สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ในวันเวลาราชการ
ภายใน  ๓๐  วัน นับแต�วันท่ีประกาศฉบับนี้ 

อนึ่ง  ในการรายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแต�งต้ัง  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง  
จะได5มีหนังสือแจ5งให5ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งตามท่ีอยู�ท่ีระบุไว5ในใบสมัคร กรณีผู5สอบแข�งขันได5รายใดท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�ตามท่ีได5แจ5งไว5ในใบสมัคร  ขอให5แจ5งเป&นหนังสือส�งโดยตรงไปยังองค�การบริหารส�วน
ตําบลโนนแดง  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย�  ๔๔๑๓๐  เพ่ือรวบรวมไว5เป&นข5อมูล
ติดต�อประสานงานการรายงานตัวให5เข5ารับการบรรจุและแต�งต้ังต�อไป  

  จึงประกาศมาให5ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(นางสาวสมกมล  พูวณกนกรรม) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนแดง 

ประธานคณะกรรมการการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุเป&นพนักงานส�วนตําบล 
 


