
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาเชือก 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ด้วยเทศบาลต าบลนาเชือก  อ าเภอ นาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม จะด า เนินการ รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล   

อาศัยอ า นาจตามความในมาตรา  ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗(๕) ประกอบ   
มาตรา ๒๓   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๒  ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๔๕                     
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   ข้อ ๔  ข้อ ๖  ข้อ  ๗  ข้อ ๘  ข้อ ๙       
ข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑   และข้อ ๑๒   แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสาร คาม             
เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การคัดเลือกโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล         
เป็นพนักงานเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒)  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖        
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.ท.จ.)ในการประ ชุมครั้งที่   ๔/๒๕๕๖       
ลงวันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ และมติการ ประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม   ๒๕๕๗        
จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคล เข้ารับราชการเป็น พนักงานเทศบาล                   
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
๑.๑ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑  จ านวน  ๕  อัตรา 

(๑) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                     จ านวน ๒ อัตรา 
(๒) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน ๑ อัตรา 
(๓) ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า                                    จ านวน ๑ อัตรา 
(๔) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา    จ านวน ๑ อัตรา 

๑.๒ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒  จ านวน  ๑  อัตรา 
(๑) ต าแหน่ง นายช่างโยธา                                         จ านวน ๑ อัตรา 

๑.๓ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓  ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน  ๒  อัตรา 
      (๑) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     จ านวน ๑ อัตรา 

(๒) กลุ่มวิชาภาษาไทย     จ านวน ๑ อัตรา 
 

/๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ … 
 



 
 

-๒- 

๒. คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร งาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ   

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ดังนี ้ 
(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล            
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  
   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
   (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (๑๑ )ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ           
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
   (๑๒ )ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัย             
ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  
 
 
 

/(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ… 
 



 
 

-๓- 

   (๑๓ )ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป        
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอื่น  
   (๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  

  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคา ม   อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ เข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้ ในกรณีดังน้ี  

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 
(๒) ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ    

เกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในการทุจริตต่อหน้าที่  
(๓) ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว 

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่    
                   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ได้  ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร ๐๙๐๔ /ว ๙   ลงวันที่            
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐   หนังสือส านักงาน ก .ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
       ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ 

สมัครสอบ    ตามที่ คณะกรรมการ กลาง พนักงานเทศบาล  (ก.ท .) ก าหนด ประกาศไว้   ตามเอกสาร   
(ภาคผนวก ก)     แนบท้ายประกาศนี้   

๓. อัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับ  
ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้ 

๓.๑ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ 
 ๓.๑.๑ ประกาศ นียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร ที่มีหลักสูตรก าหนด

ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกว่า  ๓ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๖๔๐ บาท  

๓.๒ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ 
 ๓.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  ประกาศนียบัตร วิชาการการศึกษา

ข้ันสูง(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ ต่างๆ ที่มี หลักสูตรก าหนดระยะเวลา
ศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า  ๒ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ไม่น้อยกว่า  ๔ ปีต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท  

 
/๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง… 

 



 
 

-๔- 

 ๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส .)หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า  ๓ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท  
       ๓.๓ ต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
   ๓.๓.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท  
   ๓.๓.๒ ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท 

 ๔. การรับสมัคร 

๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถติดต่อรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วย 

ตนเองได้ที่    ส านักงานเทศบาลต าบลนาเชือก   อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่ วันท่ี                         
๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗     ถึงวันท่ี     ๑๘  กรกฎาคม    ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ   หรือขอทราบ
รายละเอียดได้ที่   ส านักงานเทศบาลต าบลนาเชือก   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓-๗๗๙๐๙๐   และทาง เว็บไซต์  
www. dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)/ http: //www.tessabannachueak.go.th 

๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน  ๓๐๐ บาท  และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่า 

กรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ  

(๑) หนังสือรับรองจากโรงเรียน /สภามหาวิทยาลัย /วิทยาลัย หรือส าเนา             
ใบประกาศนียบัตร /ปริญญาบัตรหรือส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตร งตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง จ านวน ๑ ฉบับ 

(๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุ มัติ
จากผู้มีอ านาจ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
    (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ งเดียวกัน
มาแล้วไม่เกิน  ๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จ านวน  ๓ รูป  และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ –  สกุล                   
หลังรูปด้วยตัวบรรจง 
    (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
    (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
    (๖) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน   
นับถึงวันที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

 
/(๗) หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี … 

 



 
 

-๕- 
 

    (๗) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี ) เช่นใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ       
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
    (๘)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน) 
    (๙) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ออกให้โดยคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ.  ๒๕๔๖  มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง       
(ส าหรับต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย) 

๔.๔ การยื่นใบสมัคร  
   ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วย
ตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันใน
ต าแหน่ง      ที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารง
ต าแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ าน าจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ 
หากผู้สมัครสอบ      รายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูก
ยกเลิกการข้ึนบัญชี        ผู้สอบแข่งขันได้ 

ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ สอบแข่งขันได้  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาด  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง   ที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว          
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ         
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

๕ เง่ือนไขการรับสมัคร  
๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่ง    เมื่อสมัครแล้ว                 

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง         

ที่สมัครสอบตาม ข้อ  ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึ กษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ า นาจอนุมัติ               
ภายในวันปิดรับสมัคร  คือ วันที่     ๑๘   กรกฎาคม  ๒๕๕๗    ทั้งนี้    การส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับใด   จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 

 
 

/๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบ... 
 
 



 
 

-๖- 

๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  .ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง      
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบค รั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   

๕.๔ ประกาศต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลนาเชือก     เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน    จะปิดไว้    
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาเชือก ต าบลนาเชือก  อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๗-๙๐๙๐ ในวันและเวลาราชการ ทางโทรสาร  ๐-๔๓๗๗-๙๑๓๐ 
และ ทางเว็บไซต์ www. dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์ )  / http:// www.tessabannachueak.go.th โดย
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ด าเนินการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามประกาศก าหนด 
โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้  
 

 ๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
              เทศบาลต าบลนาเชือก  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต า แหน่ง (ภาค ข.)    ภายในวันท่ี    ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗    ณ ส านักงาน เทศบาลต าบลนาเชือก          
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม   และทางเว็บไซต์  www. dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์ )                    
/ http:// www.tessabannachueak.go.th 
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน   

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  มี  ๓  ภาค  รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้  ตาม 
เอกสาร (ภาคผนวก ข)   “หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน”   แนบท้ายประกาศนี้  
   ทั้งนี้  จะสอ บภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.)  และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข.)  ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.)  และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข .)  ตามเกณฑ์ในข้อ  ๘            
แล้ว   เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)    วัน  เวลา  สถานที่สอบภายหลัง   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาเชือก    
อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม    และทางเว็บไซต์ www. dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์ )/           
http:// www.tessabannachueak.go.th 
  ๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)   
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.)   และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 

/๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้… 
 



 
 

-๗- 
 

๙. การขึ้นบัญชผู้ีสอบแข่งขันได้ 
   ๙.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง(ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) 
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข ) เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ทีส่มัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสาร 
ในการสมัครสอบ 
   ๙.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่ งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งและได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ภายในอายุ บัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยัง มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่จะบรรจุแต่ง ตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัดถัดจากวันที่บัญชี     ผู้สอบแข่งขันได้น้ันมีอายุครบ
ตามที่ประกาศหรือ วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
  ๑๐. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
   ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกบัญชีผู้นั้นในการสอบแข่งขันได้ คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตั้ง 
           (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของ
บัญชี  ผู้สอบแข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
         (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง  ในต าแหน่งที่สอบได้ 
         (๔) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดย
การโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ 
 
 

/(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจ…ุ 

 



 
 

-๘- 
         (๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการ
ข้ึนบัญชี  ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

   การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓ ) เนื่องจากไปรับราชการทหาร           
ตามกฎหมาย   ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากทหาร โดยไม่มีความเสียหายประสงค์จะเข้ารับราชการ                  
ในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิ มเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุในครั้ง
ต่อไป 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ต่อไปก็ได ้

๑๑. หลักฐานท่ีต้องยื่นในวันสอบ 
๑๑ .๑ วันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค  ก .)  และภาคความรู้

ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข .)  ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ  หากไม่น ามาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดย
เด็ดขาด 

  (๑) บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุพร้อม

ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

๑๑.๒ ภาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
  ให้ผู้เข้าสอบน าเอกสารมาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบดังนี้ 
   ๑๑.๑ บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ  
   ๑๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่

หมดอายุพร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พร้อม
รับรองความถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด 

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง  
๑๒.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ 

สอบแข่งขันได้    ในแต่ละต าแหน่ง ตามอั ตราว่างของเทศบ าลต าบลนาเชือก  ทั้งนี้ โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 

๑๒.๒ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิ 
การศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ       
ตนเองไม่ได้ 
 

/๑๒.๒ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และ… 

 



 
 

-๙- 

๑๒.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันน้ี ผู้นั้นจะต้องด ารง 
ต าแหน่ง   ในเทศบาลต าบลนาเชือก  อย่างน้อย  ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการ     
อื่นได้  

๑๒.๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันไดใ้น 
ต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้น
น ามาสมัครสอบแข่งขัน  และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน  ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถ่ินก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๒.๕ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอน 
มาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและ การ ศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่        
หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่า
ไม่สูงกว่าระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

๑๒.๖ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบ รรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนั งสือจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

๑๒.๗ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้ งได้เฉพาะเทศบาลต าบลนาเชือก  
เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้   เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่าง
แล้ว  หากภายหลังมีต าแหน่งว่างอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้แต่ต้องบรรจุ
และแต่งตั้งตามที่เรียงล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

                เทศบาลต าบลนาเชือก  ด าเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวใ นรูปแบบคณะกรรมการ                 
จะด าเนินการสอบ    โดยยึดหลัก ความโปร่งใส  ยุติธรรม ความรู้ความสามารถ   ความเสมอภาค               
และความเป็นธรรม  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่     ๑๒   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                           
                                                            (นายมีศักดิ์    ชัยพิสุทธ์ิสกุล) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลนาเชือก 
                            ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 


