
 
 

เร่ือง  การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนต าบล 

************************************ 
 ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556  นั้น   
 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เห็นว่าเพ่ือให้ผู้สนใจ  ที่จะ
สมัครสอบได้ทราบรายละเอียดและวิธีการสมัครในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
 การรับสมัครสอบ 
   1. รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิในระดับต่างๆ  ดังนี้ 
    - คุณวุฒิปริญญาตรี รับสมัครในต าแหน่งสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 3 
    - คุณวุฒิ อนุปริญญา , ปวท. หรือ ปวส. รับสมัครในต าแหน่งสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 
    - คุณวุฒิ ปวช. รับสมัครในต าแหน่งสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 1 
    โดยผู้สมัครในต าแหน่งใดจะต้องมีคุณวุฒิ ในระดับและสาขาวิชาหรือทาง ท่ีตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร 
   2. การสมัครรับสมัครทางอินเทอร์เน๊ต (เว็ปไซด์  http://www.dlaapplicant.com หัวข้อ 
“สมัครสอบแข่งขัน อปท.”) ตั้งแต่วันท่ี 4 – 26 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดย
ผู้สมัครต้องเลือกภาค/เขตท่ีประสงค์จะสมัครสอบซึ่งจะเป็นภาค/เขตท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย 
 

  การสอบ 
   1. จะจัดให้มีการสอบเป็นภาค/เขต รวม 10 เขต โดยผู้สมัครภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบใน
ภาค/เขต นั้น โดยมีภาค/เขต  ดังนี้ 
 

ภาคเหนือ มี  2 เขต ภาคใต้   มี  2  เขต 
 1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
  (1) จังหวัดเชียงราย           (5) จังหวัดแพร่ 
  (2) จังหวัดเชียงใหม่           (6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  (3) จังหวัดน่าน                (7) จังหวัดล าปาง 
  (4) จังหวัดพะเยา             (8) จังหวัดล าพูน 
 2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
  (1) จังหวัดก าแพงเพชร      (6) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (2) จังหวัดตาก                (7) จังหวัดสุโขทัย 
  (3) จังหวัดนครสวรรค์        (8) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  (4) จังหวัดพิจิตร               (9) จังหวัดอุทัยธานี 
  (5)จังหวัดพิษณุโลก 

1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
 (1) จังหวัดกระบี่             (5) จังหวัดภูเก็ต 
 (2) จังหวัดชุมพร             (6) จังหวัดระนอง 
 (3) จังหวัดนครศรีธรรมราช (7) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    (4) จังหวัดพังงา 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
 (1) จังหวัดตรัง                (5) จังหวัดยะลา 
 (2) จังหวัดนราธิวาส         (6) จังหวัดสงขลา 
 (3) จังหวัดปัตตานี           (7) จังหวัดสตูล 
    (4) จังหวัดพัทลุง 
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ภาคกลาง  มี  3  เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี  3  เขต 
 1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
  (1) จังหวัดชัยนาท              (5) จังหวัดลพบุรี 
  (2) จังหวัดนนทบุรี             (6) จังหวัดสระบุรี 
  (3) จังหวัดปทุมธานี            (7) จังหวัดสิงห์บุรี 
  (4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (8) จังหวัดอ่างทอง 
 2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
  (1) จังหวัดจันทบุรี          (6) จังหวัดปราจีนบุรี 
  (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา      (7) จังหวัดระยอง 
  (3) จังหวัดชลบุรี            (8) จังหวัดสมุทรปราการ 
  (4) จังหวัดตราด             (9) จังหวัดสระแก้ว 
  (5) จังหวัดนครนายก 
 3. เขต 3  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
  (1) จังหวัดกาญจนบุรี      (5) จังหวัดราชบุรี 
  (2) จังหวัดนครปฐม        (6) จังหวัดสมุทรสงคราม 
  (3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (7) จังหวัดสมุทรสาคร 
  (4) จังหวัดเพชรบุรี         (8) จังหวัดสุพรรณบุรี 
   

1. เขต 1  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
 (1) จังหวัดกาฬสินธุ์          (4) จังหวัดนครราชสีมา 
 (2) จังหวัดขอนแก่น          (5) จังหวัดบุรีรัมย์ 
 (3) จังหวัดชัยภูมิ              (6) จังหวัดมหาสารคาม 
2. เขต 2  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
 (1) จังหวัดมุกดาหาร          (5) จังหวัดสุรินทร์ 
 (2) จังหวัดยโสธร              (6) จังหวัดอ านาจเจริญ 
 (3) จังหวัดร้อยเอ็ด            (7) จังหวัดอุบลราชธานี 
 (4) จังหวัดศรีสะเกษ                      
3. เขต 3  จะบรรจุและแต่งตั้งในจังหวัดต่อไปนี้ 
 (1) จังหวัดนครพนม           (5) จังหวัดหนองคาย 
 (2) จังหวัดบึงกาฬ             (6) จังหวัดหนองบัวล าภู 
 (3) จังหวัดเลย                  (7) จังหวัดอุดรธานี 
 (4) จังหวัดสกลนคร 

    
  2. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ 
  - ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป) เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย 
  - ภาค ข (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง)เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย 
  - ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์ 
  โดยจะมีการสอบภาค ก และภาค ข ก่อน ผู้สอบผ่านแล้ว(ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 60%)  จึง
จะมีสิทธิเข้าสอบในภาค ค  ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะได้รับการข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบได้จะต้องได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ ากว่า 60%
  

  การบรรจุและแต่งต้ัง 
  ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด ภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับที่ในบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขต น้ัน ในต าแหน่งที่สอบได้หรือต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบั ติ ตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้น้ันน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล
กัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
 

   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้ สนใจที่จะสมัครสอบสนใจที่จะสมัครสอบสนใจที่จะสมัครสอบทุกท่านได้ทุกท่านได้ทุกท่านได้
เตรียมตัวในการสอบเตรียมตัวในการสอบเตรียมตัวในการสอบแข่งขันในคร้ังนี้แข่งขันในคร้ังนี้แข่งขันในคร้ังนี้    และและและโชคดีในการสอบทุกท่านโชคดีในการสอบทุกท่านโชคดีในการสอบทุกท่าน   
 

************************************************ 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

เร่ือง  พฤติการณ์ของผู้แสวงหาผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคล 
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนต าบล 

************************************ 
 ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556 นั้น  ปรากฏว่ามีผู้แอบ
อ้างว่าสามารถช่วยให้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้  โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ  เช่น  

 กล่าวอ้างว่ารู้จักรัฐมนตรีหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยให้สอบแข่งขันได้  
 จะหาคนเข้าสอบแทนผู้สมัครสอบ 
 มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบ  
 สามารถส่งสัญญานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ท าข้อสอบได้ 

                          ฯลฯ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ในการสอบครั้งนี้ ด าเนินการสอบโดย
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) และในการด าเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้   มีเจตนาเพ่ือให้ได้ผู้ที่
มีความรู้  ความสามารถ อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. จึงได้มีการก าหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น  เพ่ือให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม และโปร่งใส  ดังนั้น 
 1. กรณีมีผู้แอบอ้าง ว่าจะช่วยให้ผู้สมัครสอบสามารถสอบแข่งขันได้โดยใช้วิธีการต่างๆ  
ขอให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหย่ือของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบ
พฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว  ขอให้แจ้งศูนย์ด ารงธรรม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9016   หรือส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 3331  หรือที่เว็บไซด์ http://www.dla.go.th  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จะด าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และด าเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น) ต่อผู้แอบอ้าง นั้น  
 

 2. กรณีผู้สมัครสอบ ใช้วิธีการใดๆ (วิ่งเต้น) ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ  จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน  ซ่ึงจะมีผลท าให้ 
  - ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบคร้ังนี้ 
  - ผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการใน อปท. อีก ไม่ว่าจะมี
การรับสมัครสอบเมื่อใดก็ตาม 
 

   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบทุกท่านได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบทุกท่านได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขอให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบทุกท่านได้
เตรียมตัวในการสอบเตรียมตัวในการสอบเตรียมตัวในการสอบแข่งขันโดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองแข่งขันโดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองแข่งขันโดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง    และโชคดีในการสอบทุกท่านและโชคดีในการสอบทุกท่านและโชคดีในการสอบทุกท่าน    
 
 
 
 

*********************************************** 
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