
                                                                           
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง 
เรื่อง   การขึน้บัญชีผูสอบแขงขนัไดเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหเปนพนักงานสวนตําบล       

------------------------------------- 
  ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวัดระยอง  (ก.อบต.จังหวดัระยอง)  ไดดําเนนิการ 
สอบแขงขันเพือ่บรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล   โดยไดทําการสอบภาคความรู 
ความสามารถทั่วไป   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   และภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ)  ไปแลว  นัน้ 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดประมวลผลคะแนนสอบตามหลักสูตรครบทุกภาคเสร็จเรียบรอยแลว    
อาศัยอํานาจ ตามความในขอ  70  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวัดระยอง   เร่ือง  หลักเกณฑ 
และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน  2547  
จึงประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จาํนวน  17  ตําแหนง   โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสงูสุด 
ลงมาตามลําดับ   ดังมีรายละเอียดตามบญัชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดแนบทายประกาศนี ้

  ทั้งนี้   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวัดระยอง   ไดกําหนดเงื่อนไขในการบรรจุและ 
แตงตั้งตามประกาศ  ดังนี ้

1. ผูสอบแขงขันไดของแตละตําแหนงตามลาํดับที่ตอไปนี้   ใหรายงานตัวในวนัอังคารที ่ 14        
กุมภาพนัธ  2549  เพื่อรับการปฐมนิเทศก  เวลา  08.30 – 09.30  น. ณ  หอประชุมศูนยราชการจงัหวัดระยอง    
   1.1  เจาหนาที่บันทึกขอมูล  ระดับ  1          ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  15 
   1.2  เจาหนาที่การเงนิและบัญชี  ระดับ  1          ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  5 
   1.3  เจาหนาที่จัดเก็บรายได  ระดับ  1          ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  10 
   1.4  ชางโยธา  ระดับ  1            ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  7 
   1.5  ชางไฟฟา  ระดับ  1     ต้ังแตลําดับที่ 1  ถงึลําดับที่  11 
   1.6  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  1  ต้ังแตลําดับที่ 1  ถงึลําดับที่  10 
   1.7  เจาพนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 2       ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  4 
   1.8  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ระดับ  2          ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  5 
   1.9  เจาพนักงานพัสดุ  ระดบั  2           ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  10 
   1.10  นายชางโยธา  ระดับ  2          ต้ังแตลําดับที่  1 ถึงลําดับที่  11 
   1.11  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน   ไมมีผูสอบแขงขันได 
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   1.12  เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 ต้ังแตลําดับที่  1  ถึงลาํดับที ่ 7 
   1.13  นกัพฒันาชุมชน   ระดับ  3             ต้ังแตลําดับที่  1  ถงึลําดับที ่ 6 
   1.14  นกัวิชาการเกษตร  ระดับ  3       ต้ังแตลําดับที่  1  ถึงลาํดับที ่ 8 
   1.15  นกัสังคมสงเคราะห  ระดับ 3        ต้ังแตลําดับที่  1  ถึงลาํดับที ่ 2 
   1.16  นกัวิชาการศึกษา  ระดับ  3    ต้ังแตลําดับที่  1  ถงึลําดับที ่ 11 
   1.17  วิศวกรโยธา  ระดับ  3    ต้ังแตลําดับที่  1  ถงึลําดับที ่ 5 
  สําหรบับุคคลที่มีเครื่องหมาย  “ ** ”  ใหติดตอสํานักงานทองถิน่จังหวัดระยองโดยดวน 
  2.  บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป   นับแตวนัขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบแขงขันอยาง
เดียวกนันี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว    บัญชีผูสอบแขงขันไดตามประกาศนี้เปนอนัยกเลิก  เวนแตใน
กรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันได  มีอายุ
เกิน  2  ป  หรือกอนมีการขึ้นบัญชีสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี  กใ็หการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตามประกาศนี ้
ยังคงมีผลใชไดตอไป  แตทั้งนี้ตองไมเกนิ  30  วนั  นับแตวันถัดจากวนัที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนัน้มีอายุครบ  2  ป  หรือ
วันที่ข้ึนบัญชผูีสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี 
  3.  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง  เปนเจาของบัญชีสอบแขงขันนี้และมีอํานาจ
พิจารณาอนญุาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่   หรือสวนราชการอื่น   ที่มีความ
ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันนี้เพื่อแตงตั้งผูสอบแขงขันไดใหดํารงตําแหนงสายงานเดียวกนัในสวนราชการนัน้   
โดยจะเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลาํดับทีท่ี่สอบแขงขันไดตามบัญชีการสอบนี้    
  กรณีที่ผูสอบแขงชันไดตามบญัชีสอบแขงขันที่ข้ึนบัญชีไว  ถกูเรียกใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแตงตั้งในองคการบริหารสวนตําบลอืน่  หรือองคกรปกครองสวนถิ่นอืน่  หรือสวนราชการอืน่ในจังหวัดเดียวกันหรือ
ตางจังหวัดที่ขอใชบัญชีสอบแขงขันนี้  หากผูสอบแขงขันไดไมมารายงานตัว  หรือไมประสงคจะบรรจุแตงตั้งในตําแหนง
ที่เรียกใหมารายงานตัว  ถือวาผูนั้นไมประสงคขอรับการบรรจุและแตงตั้งในครั้งนั้น  โดยจะเปลี่ยนแปลงลําดับทีใ่นบัญชี
รายชื่อผูสอบแขงขันไดของผูสอบแขงขันไดผูนั้นไปอยูลําดับสุดทายของบัญชีผูสอบแขงขันได 
  4.  ผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามกีรณีอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิก 
การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชผูีสอบแขงขันได  คือ 

4.1  ผูนัน้ไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่อบได 
4.2  ผูนัน้ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการ 

พนกังานสวนตําบลจังหวัดระยอง  (ก.อบต.จังหวัดระยอง)  หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจแุละแตงตั้งกําหนด   โดยมหีนังสือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน 

4.3 ผูนั้นมเีหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ 
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
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   4.4  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน 
แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน   และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน   ผูนัน้จงึไมประสงคจะรับ 
การบรรจุ 
   4.5  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบญัชี 
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 
  5.  ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดไปแลว   ถาบญัชีนี้ยงัไมยกเลิกและ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวดัระยอง  (ก.อบต.จังหวัดระยอง) พิจารณาเหน็วามีเหตอัุนสมควรจะอนุมัติ 
ใหข้ึนบัญชีผูนัน้ไว  โดยลาํดับที่จะเปลีย่นแปลงไปเปนลาํดับสุดทายของบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีนี้ก็ได  สําหรับ 
ผูซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชี    เนื่องจากไปราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร   เมื่อออกจาก 
ราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย   และประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบได  และบัญชีผูสอบแขงขันไดนี้ยัง
ไมยกเลิกจะขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 

6. การสอบแขงขันครั้งนี ้ ผูสอบแขงขันไดตรวจสอบและรับรองตนเองแลววาเปนผูมีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  ทัง้นี ้ หากพบวาเปนผูม ี
คุณสมบัติไมครบถวนตามทีก่ําหนดไว   แมวาจะเปนผูสอบแขงขันไดแลว   หรือไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว 
ก็ตาม   จะถือวาเปนผูขาดคณุสมบัติ   โดยจะไมบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรณีทีถ่ึงลาํดับที่ที่บรรจุ    
หรือจะพิจารณาใหออกจากราชการในกรณีที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
  7.  สําหรับผูทีป่ระสงคจะทราบผลคะแนนการสอบแขงขันในแตละภาคใหยื่นคาํรองขอทราบ 
ผลคะแนนของตนเองได  โดยใหยืน่ตอประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวัดระยอง  ภายใน  30  วนั   
นับแตวันที่มีประกาศฉบับนี ้  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

    ประกาศ    ณ    วันที่   3    เดือนกุมภาพันธ    พ.ศ. 2549 
 

 
          

            (นายเสนอ  จันทรา) 
           ผูวาราชการจังหวัดระยอง 

            ประธานกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัดระยอง




