
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                  ไม่น้อยกว่า                                                          ไม่น้อยกว่า 
                                                                                      15 วันท าการ                                          10 วันท าการ 
 
 
 
 
 

                                                                          ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
 
 

ค่าธรรมเนียม         ไมม่ีค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการให้บริการ 
     - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครราชสีมา      
       เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรส านักงาน 044 235691 ต่อ  
       1220-2 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวโสภิดา  วงศ์พิพัฒน์ทวีป เบอร์โทร 09 1828 7945 
 

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน 
     - กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครราชสีมา      
     - ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครราชสีมา   เบอร์โทร 08 9946 9852 
 

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข 
1. การแต่งต้ังกรรมการส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ไม่มีอ านาจหน้าท่ีหรือมีลักษณะงานใกล้เคียงกับต าแหน่งที่เปิดสอบ  
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกต้องระบุทั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและบทเฉพาะกาล รวมทั้งต้องระบุ  
    อัตราเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

 

ระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
ส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ 
สอบคัดเลือก 

ประกาศ             
รับสมัครสอบ        

ให้ทราบอยา่งทั่วถึง 

 

รับสมัคร 

ประกาศผลการคัดเลือก สอบ ประกาศรายชื่อ 

การสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 



 

 

 
 

 
ผู้ด ำเนินกำร อปท. เป็นหน่วยด าเนินการสอบคดัเลือก หรืออาจร้องขอให้ ก.จังหวัด เป็นหน่วยด าเนินการสอบคดัเลือกแทน      
ก็ได้โดยให้ อปท. นั้น เป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคดัเลือก                 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร                                                                                                                         
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก                                                                                                  
2. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ      
3. หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมคัรสอบก่อนวันเริ่มรับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ โดยระบุช่ือต าแหน่ง 
สายงาน และจ านวน อัตราว่างท่ีจะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิสมคัรสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ีสอบข้อเขียน สมัภาษณ์ และ ระเบียบเกีย่วกับการสอบได้เทา่ที่จ าเป็น และข้อความอื่นท่ีผู้สมคัรสอบควรทราบ โดยปิด
ประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือกนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได ้                                   
4. หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจคณุสมบัต ิ                                     
5. ก าหนดให้รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ                                                                                        
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคณุสมบัติเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้หน่วยด าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิเข้าสอบก่อนวัน
สอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ                                                                                                                 
7. แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบภาค ก. และ ภาค ข. แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาค ค. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
คัดเลือกเพื่อช่วยเหลือ การสอบคดัเลือก                                                                                                     
8. เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผูส้อบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคทีส่อบตามหลักสูตรไมต่่ า
กว่าร้อยละหกสิบ                                                                                                                               
9. การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคดัเลือกจะก าหนดใหส้อบท้ัง 3 ภาคในคราว
เดียวกัน หรือสอบภาค ก. และ ข. ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้                          
10. ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจรติ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยด าเนินการสอบคดัเลือกทราบ แต่หาก     
กรณีหน่วยด าเนินการสอบ คัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ใหป้ระธานก.จังหวัด มีอ านาจในการยกเลิกการสอบคดัเลือก
ครั้งนั้น                                                                                                                                          
11. เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจดัท าบัญชีรายชื่อผู้สอบผา่นเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม รายงานต่อ หน่วยด าเนินการสอบคดัเลือก เพื่อด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคดัเลือกได้ต่อไป                  
12. ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับ ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ต าแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป มากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในล าดับที่สูงกว่า       
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผูไ้ดร้ับเลขประจ าตัวสอบกอ่นเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                   
13. ให้ประกาศขึน้บญัชีผูผ้่านผูส้อบคัดเลือกจ านวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียก 
รายงานตัวผูส้อบคัดเลือก ได้ล าดบัท่ี 1 ภายใน 30 วันและเมื่อได้มกีารบรรจุแต่งตั้งผูส้อบคัดเลือกไดต้ามจ านวนอัตราว่างที่จะ
แต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก                                                                                                           
14. การด าเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยด าเนินการสอบคดัเลือกด าเนินการ ดังต่อไปนี ้(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

การสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ 

สาระส าคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน 



คณะกรรมการสอบคดัเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยัง ก.จังหวัด กอ่นวันเริ่มรับสมัครสอบ 
คัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอกคะแนน 
จ านวน 1 ชุด ไปยัง ก.จังหวัด ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก (3) หากมีการเปลีย่นแปลงในการ
ประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจาก
ที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยัง ก.จังหวัด ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

 


