
 
 
 

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธสิอบ  เวลา  สถานทีส่อบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกขาราชการ 

เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   
(ตําแหนงประเภททั่วไป) กลุมวิชาการทั่วไป ระดับ 7ว  และกลุมนิติกร ระดับ 7ว    

 
 

                 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรบัสมัครสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อ 
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ  (ตาํแหนง
ประเภททั่วไป) กลุมวิชาการทั่วไป ระดับ 7ว  และกลุมนติิกร ระดบั 7ว   ประจาํป พ.ศ.2547   โดยกําหนด
วันสอบขอเขียนในวนัเสารที ่ 21 สิงหาคม 2547  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินขอประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิสอบ  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ  ดังนี้ 
                  1. ผูมีสิทธิสอบ 

1.1 กลุมวิชาการทั่วไป  จํานวน  330 ราย   รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 
1.2 กลุมนิติกร             จาํนวน  77 ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 2   

ทั้งนี้   หากพบในภายหลังวาผูมีสิทธิสอบตามบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนขาดคุณสมบัต ิ
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรบัสมัครไว  จะถือวาผูนัน้เปนผูขาดคุณสมบัตใินการ
สมัครสอบตั้งแตตน   

        2. เวลาสอบ   
   กําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตาํแหนง (ภาค ข)  โดยเริ่มสอบ  
ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  

        3. สถานที่สอบ   
                      สอบ  ณ  อาคารอนสุรณ 100 ป มหาดไทย สถาบันพฒันาบคุลากรทองถ่ิน อําเภอ
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี  โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบจาํแนกตามเลขประจําตัวผูเขาสอบตาม
เอกสารแนบทาย 1 หรือ 2  และแผนที่สถานที่สอบตามเอกสารแนบทาย 3 
                  4. ลักษณะขอสอบ 

  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข)  กําหนดเปนขอสอบปรนยั 
จํานวนกลุมละ  100 ขอ  ขอละ 1 คะแนน  หากตอบผดิคะแนนในขอนั้นจะติดลบ 0.25  คะแนน  
                   5.  ระเบียบวิธีการสอบ  
                       ผูเขาสอบตองปฏิบัตติามระเบียบวธิกีารสอบตอไปนี้อยางเครงครัด 

   5.1 แตงกายชุดสุภาพ 
   5.2 รักษาความสงบเมื่ออยูในหองสอบ  และบริเวณสถานที่สอบ 
   5.3 ใหไปถงึสถานที่สอบอยางนอย 30 นาท ี และหัวหนาหองสอบจะอนุญาตให 

เขาหองสอบเพื่อรับฟงคําแนะนาํในการสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที 
/5.4 เขาหองสอบ…. 
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   5.4 เขาหองสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไดไมเกิน 15 นาที  หากมาชากวากําหนดใหอยู 

ในดุลยพนิิจของหัวหนาหองสอบวาจะอนญุาตใหเขาหองสอบไดหรือไม  แตทั้งนี้  ตองไมเกิน 30 นาที  
นับแตเวลาเริม่สอบ 

   5.5 หามนําเอกสาร  หนังสือ  กระดาษ  อุปกรณชวยคิดหรืออุปกรณส่ือสารใด ๆ  เขา 
หองสอบโดยเด็ดขาด 

   5.6 ใหผูเขาสอบเตรียมปากกาลูกล่ืนหมึกสีดํา หรือสีน้ําเงิน น้ํายาลบคําผิด  ดินสอดํา 
ไมต่าํกวา 2B  และยางลบสาํหรับใชในการสอบ 

   5.7 ผูเขาสอบตองนาํบตัรประจําตัวขาราชการไปแสดงตอกรรมการคุมสอบ  เพ่ือทํา 
การตรวจสอบและลงลายมือช่ือผูเขาสอบ  หากไมไดนาํบตัรประจาํตัวขาราชการมาใหใชบตัรอืน่ที่ทาง
ราชการออกใหซึ่งมีรูปถายมาแสดงแทนได  หากไมมบีัตรประจาํตัวขาราชการหรือบัตรอื่นใดใหหัวหนา
หองสอบถามสาเหตุทีไ่มมบีตัรและบนัทึกไวเปนหลกัฐาน  โดยใหผูนั้นลงชื่อในบันทกึดังกลาว  พรอมทั้งให
ผูเขาสอบอยางนอย 2 คน  ซึ่งรูจักกับผูเขาสอบทีไ่มมีบตัรมาแสดงเปนผูรับรองวาผูเขาสอบที่ไมมบีัตรนัน้
เปนผูมีสิทธิเขาสอบจริง  โดยลงชื่อไวทายบันทึกดังกลาว 

   5.8 ผูเขาสอบจะเขาหองสอบไดตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบ  และเมื่อ 
เขาหองสอบแลวจะออกจากหองสอบไมไดจนกวาจะพนเวลา  45 นาที  นับแตเวลาเริ่มสอบ  และตอง   
ไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบดวย 

   5.9 ผูเขาสอบตองปฏิบัตติามคาํแนะนาํของหัวหนาหองสอบ  และกรรมการคุมสอบ 
กําหนดอยางเครงครัด 

5.10 หามสูบบุหร่ีในหองสอบ 
5.11 เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จแลว  และมีความประสงคจะสงขอสอบใหยกมือข้ึน   

เพ่ือใหกรรมการคุมสอบทราบ  และใหผูเขาสอบสงคนืกระดาษคําถามและกระดาษคาํตอบแกกรรมการ
คุมสอบ  จึงจะออกจากหองสอบได  ทั้งนีจ้ะตองพนเวลา  45 นาทไีปแลว 

5.12 หามนํากระดาษคําถาม  และกระดาษคาํตอบออกจากหองสอบโดยเดด็ขาด 
   5.13 หามผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบหรอืมีพฤติกรรมสอไปในทางทจุริต   

รวมทั้งไมกระทําการอันเปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น  หรือฝาฝนไมปฏิบัตติามระเบยีบวิธีการสอบ  ทั้งนี้  
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการคุมสอบจะบันทึกไวที่กระดาษคําตอบโดยไมอาจแจงใหผูเขาสอบทราบ   
ก็ได  และจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบครั้งนี้  นอกจากนี้จะพจิารณาดําเนนิการทางวินัยตาม
ระเบียบของทางราชการดวย 
 
     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่       3  สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
 

       (นายสาโรช   คัชมาตย) 
                  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 
 

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธสิอบ  เวลา  สถานทีส่อบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกขาราชการ 

พลเรือนสามัญเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7   
ประจําป  พ.ศ.2547 

 
 

                     ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการ 
เพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจําป พ.ศ.2547 โดย
กําหนดวันสอบขอเขียนในวันเสารที่  21 สิงหาคม  2547  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินขอประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ  ดังนี้ 
                  1. ผูมีสิทธิสอบ 

กลุมวิชาการเงินและบญัชี   จํานวน  17  ราย   รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 

ทั้งนี้   หากพบในภายหลังวาผูมีสิทธิสอบตามบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนขาดคุณสมบัต ิ
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรบัสมัครไว  จะถือวาผูนัน้เปนผูขาดคุณสมบัตใินการ
สมัครสอบตั้งแตตน   

2. เวลาสอบ   
   กําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตาํแหนง (ภาค ข)  โดยเริ่มสอบ  
ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  

        3. สถานที่สอบ   
                      สอบ  ณ  อาคารอนสุรณ 100 ป มหาดไทย สถาบันพฒันาบคุลากรทองถ่ิน อําเภอ
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี  โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบจาํแนกตามเลขประจําตัวผูเขาสอบตาม
เอกสารแนบทาย 1  และแผนที่สถานที่สอบตามเอกสารแนบทาย 2 
                  4. ลักษณะขอสอบ 

  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข)  กําหนดเปนขอสอบปรนยั 
จํานวนกลุมละ  100 ขอ  ขอละ 1 คะแนน  หากตอบผดิคะแนนในขอนั้นจะติดลบ 0.25  คะแนน  
                   5.  ระเบียบวิธีการสอบ  
                       ผูเขาสอบตองปฏิบัตติามระเบียบวธิกีารสอบตอไปนี้อยางเครงครัด 

   5.1 แตงกายชุดสุภาพ 
   5.2 รักษาความสงบเมื่ออยูในหองสอบ  และบริเวณสถานที่สอบ 
   5.3 ใหไปถงึสถานที่สอบอยางนอย 30 นาท ี และหัวหนาหองสอบจะอนุญาตให 

เขาหองสอบเพื่อรับฟงคําแนะนาํในการสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที 
/5.4 เขาหองสอบ… 
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   5.4 เขาหองสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไดไมเกิน 15 นาที  หากมาชากวากําหนดใหอยู 

ในดุลยพินิจของหัวหนาหองสอบวาจะอนุญาตใหเขาหองสอบไดหรือไม  แตทั้งนี้  ตองไมเกิน 30 นาที  
นับแตเวลาเริ่มสอบ 

   5.5 หามนําเอกสาร  หนังสือ  กระดาษ  อุปกรณชวยคิดหรืออุปกรณส่ือสารใด ๆ  เขา 
หองสอบโดยเด็ดขาด 

   5.6 ใหผูเขาสอบเตรียมปากกาลูกล่ืนหมึกสีดํา หรือสีน้ําเงิน น้ํายาลบคําผิด  ดินสอดํา 
ไมต่ํากวา 2B  และยางลบสําหรับใชในการสอบ 

   5.7 ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวขาราชการไปแสดงตอกรรมการคุมสอบ  เพ่ือทํา 
การตรวจสอบและลงลายมือช่ือผูเขาสอบ  หากไมไดนําบัตรประจําตัวขาราชการมาใหใชบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกใหซึ่งมีรูปถายมาแสดงแทนได  หากไมมีบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรอื่นใดใหหัวหนา
หองสอบถามสาเหตุที่ไมมีบัตรและบันทึกไวเปนหลักฐาน  โดยใหผูนั้นลงชื่อในบันทึกดังกลาว  พรอมทั้งให
ผูเขาสอบอยางนอย 2 คน  ซึ่งรูจักกับผูเขาสอบที่ไมมีบัตรมาแสดงเปนผูรับรองวาผูเขาสอบที่ไมมีบัตรนั้น
เปนผูมีสิทธิเขาสอบจริง  โดยลงชื่อไวทายบันทึกดังกลาว 

   5.8 ผูเขาสอบจะเขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบ  และเมื่อ 
เขาหองสอบแลวจะออกจากหองสอบไมไดจนกวาจะพนเวลา  45 นาที  นับแตเวลาเริ่มสอบ  และตอง   
ไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบดวย 

   5.9 ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนาหองสอบ  และกรรมการคุมสอบ 
กําหนดอยางเครงครัด 

5.13 หามสูบบุหร่ีในหองสอบ 
5.14 เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จแลว  และมีความประสงคจะสงขอสอบใหยกมือข้ึน   

เพ่ือใหกรรมการคุมสอบทราบ  และใหผูเขาสอบสงคืนกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบแกกรรมการ
คุมสอบ  จึงจะออกจากหองสอบได  ทั้งนี้จะตองพนเวลา  45 นาทีไปแลว 

5.15 หามนํากระดาษคําถาม  และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
   5.13 หามผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต   

รวมทั้งไมกระทําการอันเปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น  หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ  ทั้งนี้  
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการคุมสอบจะบันทึกไวที่กระดาษคําตอบโดยไมอาจแจงใหผูเขาสอบทราบ   
ก็ได  และจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบครั้งนี้  นอกจากนี้จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยตาม
ระเบียบของทางราชการดวย 
 
     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่      3    สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
 

      (นายสาโรช  คัชมาตย) 
                  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

ที่  มท  0802.4/ว 1125                                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                                                                       ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                                4  สิงหาคม  2547 
 

เร่ือง   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  เวลา  สถานทีส่อบและระเบยีบวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง            
         ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตาํแหนง ระดับ 7 ประจําป พ.ศ.2547 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0802.4/ ว 957 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ลงวนัที่   3   สิงหาคม  2547  
                   จํานวน  2  ชุด 

                   ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อ
ประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  
กลุมวิชาการทั่วไป  และกลุมนิติกร ระดบั 7ว  และเล่ือนข้ึนแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในกลุมวชิาการเงิน
และบัญชี  ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547 โดยกําหนดวันรบัสมัครระหวางวันที่  9 – 23 กรกฎาคม 
2547 และวันสอบขอเขียนในวันเสารที่  21 สิงหาคม 2547 นั้น 
 

                  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ เวลา สถานทีส่อบและ
ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกดังกลาว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายสาโรช  คัชมาตย) 
                                                     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
โทร. 0-2243-6636 
 
 



 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ     กจ. (กง.วผ.)                       โทร.  0-2243 - 6636  
ที่   มท 0802.4/ ว 346                    วันที ่   4   สิงหาคม  2547 
เรื่อง  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  เวลา  สถานทีส่อบและระเบยีบวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง            
         ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตาํแหนง ระดับ 7 ประจําป พ.ศ.2547 
เรียน   รอง อสถ. และผูบริหารหนวยงานในสังกัด สถ. 
 

                 ตามบันทึก กจ. ที่ มท 0802.4/ว 306 ลว. 7 ก.ค.2547    ไดแจงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  กลุมวิชาการทั่วไป  และกลุมนิติกร ระดบั 7ว  และเล่ือนข้ึนแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบญัชี  ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547    โดยกาํหนดวันรับสมคัรระหวาง
วันที่  9 – 23  ก.ค.2547 และวันสอบขอเขียนในวันเสารที่  21 ส.ค. 2547 นั้น 
 

                  กจ. ขอแจงรายชื่อผูมีสิทธสิอบ เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคดัเลือกดังกลาว  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
                  
 
 

(นายนิกร  สุกใส) 
                           ผอ.กจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


