
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 
.......................................................... 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  จะด าเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) มาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เร่ือง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ .ศ. 
๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี         
(ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑๖ ต าแหน่ง ๑๗ อัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน   
ก. ต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นจาก ระดับ ๑  จ านวน  ๔  ต าแหน่ง คือ 

๑. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๑   จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด ุ๑   จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑    จ านวน   ๑  อัตรา 
๔. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ๑  จ านวน   ๑  อัตรา 

ข. ต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นจาก ระดับ  ๒  จ านวน  ๗  ต าแหน่ง คือ 
๑. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒ จ านวน   ๑  อัตรา 
๒. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒  จ านวน  ๑  อัตรา 
๔. ต าแหน่ง นายช่างส ารวจ   จ านวน  ๑  อัตรา 
๕. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ๒  จ านวน  ๑  อัตรา 
๖. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ๒   จ านวน   ๒  อัตรา 
๗. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒  จ านวน   ๑  อัตรา 
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ค. ต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นจาก ระดับ ๓  จ านวน ๕ ต าแหน่ง คือ 
                             ๑. ต าแหน่ง  บุคลากร ๓    จ านวน  ๑  อัตรา 
         ๒. ต าแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๓  จ านวน  ๑  อัตรา 
         ๓. ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ๓   จ านวน  ๑  อัตรา 
                                   ๔. ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ๓  จ านวน  ๑  อัตรา  
               ๕. ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ๓   จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่ 

ปฏิบัต”ิ แนบท้ายประกาศนี้  
 ๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพ นักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี    เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้ 

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

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลประกาศก าหนด ดังนี ้

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่ง ให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
(๑๑ )ไม่ เป็น ผู้เคย ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน 
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน ต าบล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรื อมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข้อ ๓.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ในกรณีดังนี้ 
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) 
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสอง

ปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสามปีแล้ว และ

มิใช่กรณีออกเพราะการะท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ 

บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงาน ก .พ ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือส านักงาน ก.ท  ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ 
และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
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๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษ าที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส า หรับต า แหน่งที่
สมัครสอบ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ภาคผนวก ก.” แนบท้ายประกาศนี้ 

 
๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ 
   ๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับ 

เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จะได้รับเงินเดือน ๗, ๖๔๐ บาท       
        ๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี ้
   (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค /อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือน 
๘,๘๐๐ บาท 
   (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท 
        ๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔  ปี)  จะได้รับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท  

๕. การรับสมัครสอบ  
   ๕.๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เดือน มกราคม       
พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th 
หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔ 
     ๕.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ 

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข)  และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นระดับ ๑  ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท  
(๒) ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นระดับ ๒  ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท  
(๒)  ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นระดับ ๓     ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

http://www.tabkung.go.th/
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 ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
        ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร  และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือตน เอง      
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใบสมัครสอบ ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 (๒) รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายคร้ังเดียวกัน 
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่ง 
ปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript) โดยผู้สมัครสอบจะต้องส า เร็จการศึก ษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ า นาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิด    
รับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่เป็นภาษาไทย จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) 
นับตั้งแตว่ันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๗) ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๘) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประสงค์จะ
สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับต าแหน่ง
ที่ตนด ารงอยู่ จะต้องน าหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัคร
สอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่น าหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือ
ถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้  
 (๙) ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ 
(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๑๐) ส าเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค า
รับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อวนัที/่เดือน/ปี ของส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
  ผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการรับสมัคร
สอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 



-๖- 
 

 ๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ 
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นระดับ ๑ – ๒ หรือสายงาน
ท่ีเร่ิมต้นระดับ ๓ เพียงระดับเดียว และสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสอบคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

       ๗.๑ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่
สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่  ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗           
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง  อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  และสามารถดาวน์โหลดดู
รายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔ 
                      ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็น ๓ ภาค โดยจะต้องสอบ 
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังนี ้
  ๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ 
คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็น
ในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่ าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปเหตุผลอย่างอื่น 
 
 
 

http://www.tabkung.go.th/


-๗- 
 

  ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและ
หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษ าในรูปแบบต่าง ๆ จากค า หรือ
กลุ่มค าประโยคห รือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการท า ความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก า หนดให้
แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้ว ย ทดสอบ
ความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ 
  ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน 
  (๒) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  (๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (๖) พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  (๘) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ า นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต า แหน่ง โดยข้อส อบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ได้ก า หนดไว้ใน 
“ภาคผนวก ข.” แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต า แหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท า งานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น 



-๘- 
 

 ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ๙.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมี
สิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ต่อไป 
 ๙.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลัก
วิชาการวัดผลด้วย 
 ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบ
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนน
ยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และ
ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่
ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่
ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัด
จากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี 
 ๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้น้ันในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
 (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง 
 
 



-๙- 
  

 (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
 (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ในต าแหน่งที่สอบได้ 
 (๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน  
ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่ รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า จะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ ประสงค์จะ
รับการบรรจุ 

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไวใ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุในคร้ัง
ต่อไป 

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็
ได ้  
                  ๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได ้
เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อ
บรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่
ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้   

(๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วน 
ต าบลทับกุง  อย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการ
อ่ืนได ้

(๓) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นั้นหรือต าแหน่งอ่ืนก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเ กื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือ   



-๑๐- 
 

กลุ่มบุคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับ           
การแอบอ้าง หรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 
๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที ่  ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

             
 

(นายปฐม วงษ์ไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


