ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ

เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล
ประจําป ๒๕๕๖
----------------------------------------------------------------

ดวยเทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย มีความประสงคจะรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ประจําป ๒๕๕๖ ในตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๑๐ อัตรา
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน คือ
ตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๑๐ อัตรา ดังนี้
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหาม
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยการบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ประกาศกําหนด
ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดตอยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย

-๒(๑๐) ไมเปนผูตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําผิด
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หนวยงานอื่นของรัฐ

(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุเปนพนักงานเทศบาลได ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. อัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
ผูที่สอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย จะไดรับเงินเดือน
ในอันดับขั้น ๘,๓๔๐ บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบแขงขัน
ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแต
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักเทศบาลเมือง
ทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมทั้งหลักฐานเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสําเนาความถูกตองทุกฉบับมายื่นในวันสมัคร
ดังตอไปนี้
๕.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับภาษาไทย ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันทีป่ ดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวน ๑ ฉบับ พรอมนําฉบับจริงมาดวย
๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน ๑ ชุด

-๓๕.๔ ใบรับรองแพทย ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแต
วันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ (ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น)
๕.๕ สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล
(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ พรอมนําฉบับจริง
มาดวย
๕.๗ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้ง
เดียวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๕.๘ สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A ๔ เทานั้น
๕.๙ ผูสมัครที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนลูกจางของหนวยราชการตองมีหนังสือ
อนุญาตของผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการสมัครสอบ
สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครสอบไดตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน หรือไม
ถูกตอง คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิสอบสัมภาษณ หรือไมไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
๖. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท และเทศบาลเมืองทาบอ
จะไมจายคืนใหไมวาในกรณีใดๆ เวนแตจะเสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณายกเวน
เปนรายกรณีไป
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ
เทศบาลเมืองทาบอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันและรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองทาบอ และทางเว็บไซดของเทศบาลเมือง
ทาบอ www.thabo-mu.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
๘.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยขอสอบปรนัย ดังนี้
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม
๒๕ คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการให
สรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรูและความสามารถในการศึกษา โดยการใหสรุปความ
และหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือ
กลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ

-๔(๓) วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ของเทศบาล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๘.๒ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) ตามหลักสูตรเนื้อหา ดังนี้
(๑) ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- หลักการศึกษา
- การจัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
- การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
- สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
(๒) ความรูเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
- เจตคติตอวิชาชีพ
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
- คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
- ความเปนพลเมืองดี
- การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
- การทํางานรวมกับผูอื่น
- ความคิดสรางสรรคตอวิชาชีพ
- การจัดการความรู
- การสรางความสัมพันธกับชุมชน
๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจ
ใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เปนตน
ทั้งนี้เทศบาลเมืองทาบอ จะดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค
ค.) ใหเสร็จทั้งสามภาคถึงจะประมวลผลการสอบแขงขัน และแตละภาคผูสอบแขงขันจะตองไดคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ จึงจะเปนผูผานการสอบแขงขัน

-๕๙. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๑๐. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑๐.๑ เทศบาลเมืองทาบอ จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผู
สอบแขงขันไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่สอบแขงขันได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค
ข.) มากกวาผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) เทากัน
ใหผูไดรับคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงได
คะแนนเทากันอีก ก็ใหผูที่สมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ทั้งนี้จะพิจารณาจากเอกสารในการสมัคร
สอบ
๑๐.๒ เทศบาลเมืองทาบอ จะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแตละตําแหนงไวไมเกิน ๒ ป
นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันใหมแลว
บัญชีการสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งหรือไดมีการขอ
ใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว และตอมา
บัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิ
ไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน
๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่ผูขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ ๒ ป หรือวันที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดใหมแลวแตกรณี
๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้งและการอนุญาตใหใชบัญชี
๑๑.๑ เทศบาลเมืองทาบอ จะบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับ
จากผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และขึ้นบัญชีไวเฉพาะเทศบาลเมืองทาบอเทานั้น โดยไมอนุญาตให
หนวยงานอื่นขอใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้ง โดยเมื่อบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังมี
ตําแหนงวางลงภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว เทศบาลเมืองทาบอจะแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไป
ใหดํารงตําแหนงเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได
๑๑.๒ ผูสอบแขงขันไดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลแลว
จะตองดํารงตําแหนงในสังกัดเทศบาลเมืองทาบอ อยางนอย ๑ ป ไมมีขอยกเวน จึงจะโอนไปสังกัดหนวยงาน
ราชการอื่นได
๑๑.๓ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.ท. มิได
รับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแมวาผูสมัครสอบรายนั้นจะเปนผูสอบแขงขันได ก็จะไมมี
สิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันได
๑๑.๔ ผูสอบแขงขันไดจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใชไดในวันที่
จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๕ การรับโอนผูสอบแขงขันไดซึ่งเปนขาราชการประเภทอื่น เทศบาลจะบรรจุ
แตงตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว
๑๑.๖ การบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย จะบรรจุ
แตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดของเทศบาลเมืองทาบอเทานั้น

-๖๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
๑๒.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับบรรจุและแตงตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ
บรรจุแตงตั้ง
๑๒.๒ ผูนั้นไมมารายงานตังเพื่อเขารับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่
เทศบาลเมืองทาบอไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน แจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไม
นอยกวา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
๑๒.๓ ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
๑๒.๔ ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการบัญชีเฉพาะรายตาม ขอ ๑๓.๓ เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับ
ราชการในตําแหนงที่สอบไดและบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุ
ในครั้งตอไป
การยกเลิกการบัญชีเฉพาะรายตาม ขอ ๑๓.๓ ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจาของ
บัญชีพิจาณาเห็นวามีเหตุจําเปนอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพื่อบรรจุ
แตงตั้งตอไปก็ได
๑๓. กรณีการพบการทุจริตในการดําเนินการสอบแขงขัน
กรณีที่มีการตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน
เทศบาลเมืองทาบอจะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดและการประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวา
ทุจริตในการสอบแขงขัน ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประพาส นครภักดี)
นายกเทศมนตรีเมืองทาบอ
ประธานกรรมการสอบแขงขันฯ

