
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล 

--------------------------------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น  อ้าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี จะด้าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน  ๑๒  ต้าแหน่ง  ๑๒  อัตรา 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑ ๗ (๕)  และมาตรา ๒ ๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแ ข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเ ป็นพนักงานส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๕๕      
ลงวันที่  ๑๒  เดือน   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕   ประกอบมติคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต้าบล จังหวัดอุดรธานี     
(ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล  จ้านวน  ๑๒  ต้าแหน่ง  ๑๒  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้าแหน่งที่จะด้าเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน   

๑.๑  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  จ้านวน ๒  ต้าแหน่ง  ๒  อัตรา  
ประกอบด้วย 

(๑)  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑   จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๒)  ช่างไฟฟ้า ๑     จ้านวน  ๑  อัตรา 

๑.๒  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  จ้านวน ๖  ต้าแหน่ง  ๖  อัตรา  
ประกอบด้วย 

(๑)  เจ้าพนักงานธุรการ  ๒   จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๒)  เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๓)  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒  จ้านวน  ๑  อัตรา  
(๔)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๒   จ้านวน  ๑  อัตรา  
(๕)  นายช่างโยธา ๒    จ้านวน  ๑  อัตรา  
(๖)  เจ้าพนักงานประปา ๒   จ้านวน  ๑  อัตรา  

(๑.๓)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  จ้านวน ๔  ต้าแหน่ง  ๔  อัตรา  
ประกอบด้วย 

(๑)  นิติกร ๓     จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๒)  บุคลากร ๓     จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๓)  นักวิชาการเกษตร ๓    จ้านวน  ๑  อัตรา 
(๔)  นักวิชาการเงินและบัญชี  ๓   จ้านวน  ๑  อัตรา 

 
 



- ๒ - 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต้าแหน่ง รายละเอียดตามระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  
แนบท้ายประกาศนี ้

 ๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  

๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล   พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบลประกาศก้าหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ส่วนต้าบล  ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุก โดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป   

หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ส่วนต้าบล ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์  
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ส่วนต้าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
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(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต้าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖  คณะกรรมการพนักงาน ส่วนต้าบลจังหวดอุดรธานี 
อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนต้าบลได้ ในกรณีดังนี ้

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๔) 
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน  

สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท้าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท้าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่   
ส้าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ

บรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ส่วนต้าบลได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามนัยหนังสือ ส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙  ลงวันที่ 
๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  และตามความในข้อ ๕  ของค้าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 

ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส้าหรับ
ต้าแหน่งที่สมัครสอบ  รายละเอียดตามที่ก้าหนดแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 

๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับส้าหรับต้าแหน่งตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ         

๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๑  จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ อันดับ ท.๑  ขั้น ๙,๔๔๐  บาท  หรือตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี 

๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๒  จะได้รับ  
เงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้ 

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา  ๒  ปี  จะได้รับเงินเดือน   อันดับ 
ท.๒  ขั้น  ๑๐,๘๘๐  บาท  หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล จังหวัดอุดรธานี 

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒ ขั้น ๑๑,๕๑๐ บาท
หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี 

๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับ ๓  จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔  ปี)  จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๓  ขั้น ๑๕,๐๖๐ บาท  หรือตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดอุดรธานี 

  ๕. การรับสมัครสอบ 

   ๕.๑  ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ   สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน
ด้วยตนเองได้  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ ๑๕  
เดือนกันยายน  ถึงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ 
(เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์  www.nampon.go.th  หรือขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ี ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๒-๑๓๐๐๓๕ 

 

http://www.nampon.go.th/
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๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง   
(ภาค ค.) ดังนี้ 

(๑) ต้าแหน่งระดับ ๑                  ต้าแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
(๒) ต้าแหน่งระดับ ๒                  ต้าแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
(๓) ต้าแหน่งระดับ ๓                  ต้าแหน่งละ  ๓๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    

๕.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ้าตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และยื่น
ใบ สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน  ๖  เดือน  จ้านวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต้าแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
อย่างละ ๑  ฉบับ 

๓) ส้าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript)  โดยผู้สมัครเข้าสอบจะต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับ
สมัคร  กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  จ้านวน  ๑  ฉบับ 

๔) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก. พ.  
ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  ๕) ส้าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ้าการ
(สด.๔๓)  หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙)  พร้อมแสดงฉบับจริง  (เฉพาะที่ผู้สมัครเป็นชาย)  จ้านวน  ๑ 
ฉบับ 
                       ๖) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประสงค์จะสมัคร 
สอบแข่งขันในต้าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต้าแหน่งที่ตนด้ารงอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับต้าแหน่งที่ตนด้ารงอยู่ จะต้อง
น้าหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใด
ไม่น้าหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร  จะไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูก
ยกเลิกการขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้  และ สามารถสมัครได้ เพียงคนละ ๑  
ต้าแหน่ง เท่านั้น 

๗) ส้าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
             ๘) ส้าเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรอง 

ส้าเนาถูกต้อง  แล้วลงชื่อก้ากับของส้าเนาทุกแผ่น 
            ๙) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

รับสมัครสอบหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในการรับสมัคร
สอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด้ารง
ต้าแหน่งที่สอบแข่งขันได ้
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๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ   ตารางสอบ  สถานที่สอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่   ๑๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗    ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าพ่น  และสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์  www.nampon.go.th  

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรสอบแข่งขันแบ่งเป็น  ๓  ภาค  คือ 
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล ภาษาไทย จับประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย รายละเอียดตามที่ได้ก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับต้าแหน่ง(ภาค ข.)คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน

ก้าหนดต้าแหน่ง   โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย  รายละเอียดตามที่ได้ก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก ข.) 

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการท้างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธี
อ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน  ซึ่งทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  และหรือภาคปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
๘.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขัน  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก .) 

และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข .)  ไม่ต่้ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
ในภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค .)  
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ  ๖๐  ด้วย 

           ๘.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก .)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับต้าแหน่ง (ภาค ข .) และภาคความ
เหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค.)  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่้ากว่าร้อยละ๖๐  ทั้งนี้ให้ค้านึงถึงหลักวิชาการ 

๙. การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น   จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล้าดับที่จากผู้ที่

สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล้าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง 
(ภาค ค.) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล้าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูง
กว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากเอกสารใน
การสมัครสอบ 

http://www.nampon.go.th/
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๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒  ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ใน
กรณี ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัด
จากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๑. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 

(๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
(๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนต้าบล ภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ก้าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก้าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ 
วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ท้าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฎิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก้าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ต้าแหน่งที่สอบได ้

(๔)  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต้าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน  แต่
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่นไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 

(๕)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต้าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชี  ในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต้าแหน่งที่
สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล้าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็น
ว่ามีเหตุจ้าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล้าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

๑๒. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

(๑)  การบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้  ผู้นั้นจะต้องด้ารงต้าแหน่ง ที่
ก้าหนดในประกาศรับสมัครโดยต้องด้ารงต้าแหน่งใน องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น   อย่างน้อย ๑  ปี ไม่มี
ข้อยกเว้น  จึงจะสามารถโอน (ย้าย) ไปสังกัดหน่วยราชการอ่ืนได้  

(๒)  ผู้สอบแข่งขันได้ในต้าแหน่งใด  จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล้าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในต้าแหน่งที่สอบได้หรือต้าแหน่งอ่ืนที่ก้าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน้ามา
สมัครสอบแข่งขัน  และเป็นต้าแหน่งที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลกัน  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลก้าหนด  โดย
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก้าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนั้น 

(๓)  ส้าหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน  จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ  โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในต้าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ในระดับและ
เงินเดือนตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้  เท่านั้น 



- ๗ – 
 

(๔)  การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล  จะบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่นเท่านั้น 

๑๓. การอนุญาตให้ใช้บัญชี 

(๑)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่นเป็นผู้ด้าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนต้าบลได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่นเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ได้  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ้านวนอัตราที่ว่างแล้ว  หากภายหลังมีต้าแหน่งว่างลง  อาจบรรจุแต่งตั้งผู้
สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล้าดับถัดไปให้ด้ารงต้าแหน่งได้  แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล้าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

(๒)  การอนุญาตให้ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต้าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่ามา
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบลในต้าแหน่งที่มีระดับต่้ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า  ต้าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต้าแหน่งที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันกับต้าแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ัง  และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่้า
กว่าคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงกันกับต้าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น  เป็นผู้ด้าเนินการสอบแข่งขัน  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  
ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้าง
ว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง  หรือทุจริต  เพ่ือให้สอบ
ได้  โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น  ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๑๓๐๐๓๔  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๗   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

            ประพาส  จนัทนไ์พรสณฑ์ 

(นายประพาส    จันทน์ไพรสณฑ์)  
           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพ่น 

       ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต้าบล 


