หมวด 4
การคัดเลือก
ข้ อ 54 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพือบรรจุและแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่ง
พนักงานส่ วนตํ า บลและการคัด เลื อ กพนัก งานส่วนตํ าบลเพื อแต่ง ตังให้ ดํารงตํ าแหน่ง ในระดับที สูง ขึ น
ให้ ดําเนินการได้ 4 วิธี ดังนี
(1) การสอบแข่งขันเพือบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการและแต่งตังให้ เป็ นพนักงานส่วนตําบล
หรื อเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ ดํารงตําแหน่งในสายงานทีสอบแข่งขันได้ ในองค์การบริ หารส่วนตําบลนัน
(2) การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขัน เพือบรรจุบคุ คลเข้ า
รับราชการและแต่งตังให้ เป็ นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริ หารส่วนตําบลนัน
(3) การสอบคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน
หรื อแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในสายงานเดียวกัน หรื อแต่งตังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง
ผู้ปฏิบตั งิ านให้ ดํารงตําแหน่งบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตําบล
(4) การคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนใน
ระดับควบสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ หรื อแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึนนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหน่งทีกํ าหนดเป็ นตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ หรื อตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรื อแต่งตังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริ หารขององค์การบริ หารส่วนตําบลให้ ดํารง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
ข้ อ 55 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษ
ทีไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามทีกําหนดในหมวดนี องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล หรื อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล หรื อส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐทีได้ รับการร้ อง
ขอให้ เป็ นผู้ดําเนินการแทน ต้ องดําเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงหลัก
วิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และต้ องเปิ ดโอกาสให้ พนักงานส่วนตําบลขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลอืน ทีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน และมีความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ ารับการ
คัดเลือกด้ วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ ดําเนินการอย่างเปิ ดเผย
บุคคล

[ข้ อ 55 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 20 ธันวาคม 2548]

ส่ วนที 1
การสอบแข่ งขัน
ขอ ๕๖ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป! อาจสรรหา ผู
มาดํารงตําแหนงที่วาง อยูโดยวิธีการจัดสอบแขงขันหรือรองขอใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) ดํ าเนิ นการสอบแขงขั นแทน เพื่ อขึ้ น บัญ ชี ผู สอบแขงขั นไดสํา หรั บการบรรจุแตงตั้ งใน
ตําแหนงที่วางตอไป
ในกรณี อ งคการบริ ห ารสวนตํ า บลเป7 น หนวยดํ า เนิ น การสอบแขงขั น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเป7นเจาของบัญชี
ในกรณี คณะกรรมการกลางการสอบแขงขั นพนั กงานสวนทองถิ่ น เป7 นหนวยดํ าเนิ นการ
สอบแขงขัน ใหจังหวัดซึ่งเป7นศูนยอํานวยการสอบแขงขันในแตละภาค/เขต เป7นเจาของบัญชีผูสอบแขงขันได
สําหรับการแบงภาค/เขต ในการสอบแขงขันใหเป7นไปตามประกาศกําหนด”
บุคคล

[ข้ อ 56 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

“ขอ ๕๖/๑ บัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น
(กสถ.) ประกอบดวยจังหวัดในกลุมภาค/เขต ดังนี้
(๑) ภาคกลาง เขต ๑ ไดแก ๑.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัดปทุมธานี
๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงหบุรี ๘.จังหวัดอางทอง
(๒) ภาคกลาง เขต ๒ ไดแก ๑.จังหวัดจันทบุรี ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัดชลบุรี
๔.จังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖.จังหวัดปราจีนบุรี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสระแกว
(๓) ภาคกลาง เขต ๓ ไดแก ๑.จังหวัดกาญจนบุรี ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔.จังหวัดเพชรบุรี ๕.จังหวัดราชบุรี ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
(๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ไดแก ๑.จังหวัดกาฬสินธุ ๒.จังหวัดขอนแกน
๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย ๖.จังหวัดมหาสารคาม
(๕) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ไดแก ๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร
๓.จังหวัดรอยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร ๖.จังหวัดอํานาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี
(๖) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ไดแก ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ
๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลําภู ๗.จังหวัดอุดรธานี
(๗) ภาคเหนือ เขต ๑ ไดแก ๑.จังหวัดเชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม ๓.จังหวัดนาน
๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร ๖.จังหวัดแมฮองสอน ๗.จังหวัดลําปาง ๘.จังหวัดลําพูน
(๘) ภาคเหนื อ เขต ๒ ไดแก ๑.จั งหวั ดกํ าแพงเพชร ๒.จั งหวั ดตาก ๓.จั งหวั ดนครสวรรค
๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัดอุตรดิตถ ๙.จังหวัดอุทัยธานี
(๙) ภาคใต เขต ๑ ไดแก ๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎรธานี
(๑๐) ภาคใต เขต ๒ ไดแก ๑.จังหวั ดตรัง ๒.จั งหวั ดนราธิว าส ๓.จังหวั ดปL ตตานี
๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล”
[ข้ อ 56/1 เพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงานบุคคล
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ข้ อ ๕๗ ยกเลิก
[ข้ อ 57 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงานบุคคล ของ
อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 11 กันยายน 2549]

ขอ ๕๘ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบแขงขัน
(๑) กรณี อ งคการบริ ห ารสวนตํ า บลดํ า เนิ น การสอบแขงขั น ใหมี คณะกรรมการ
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูไดรับมอบหมายเป7นประธานและกรรมการจํานวน ๖ คน
โดยใหนายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลเสนอรายชื่ อให คณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบล (ก.อบต. จั งหวั ด)
ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ใหมีผูแทนจาก ก.อบต. จังหวัด อยางนอย ๑ คน เป7นกรรมการ และใหมีหนวยงานกลาง
ที่ ก.อบต. จังหวัด คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป7นผูรับผิดชอบในการ
สอบแขงขัน ทําหนาที่ผลิตขอสอบ ตรวจขอสอบ และประมวลผลคะแนน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการสอบแขงขั น มี ห นาที่ อํ า นวยการสอบและดํ า เนิ น การสอบแขงขั น
ใหเป7นไปดวยความเรียบรอย และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได
เทาที่จําเป7น โดยไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนกํากับ
ดูแลหนวยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกดําเนินการใหเป7นไปดวยความเรียบรอย
(๒) กรณีองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขัน
พนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแขงขันแทน ให กสถ. ประกอบดวย
๑) ผูแทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ ฝOายละ ๑ คน
๒) ผูแทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผูแทนนายกเทศมนตรี ผูแทนปลัดเทศบาล และ
ผูทรงคุณวุฒิ ฝOายละ ๑ คน
๓) ผูแทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูทรงคุณวุฒิ ฝOายละ ๑ คน
๔) เลขาธิการ ก.พ. หรือผูแทน
๕) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๖) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแขงขัน
๗) ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มอบหมายเป7น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแขงขั นพนักงานสวนทองถิ่ น และให
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้งขาราชการซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตน หรือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เป7นผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม ๖) ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีความเหมาะสมเป7นผูรับผิดชอบการสอบแขงขัน และใหอธิการบดีหรือผูแทนของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไดรับ
การคัดเลือกใหดําเนินการจัดสอบแขงขันเป7นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกนั้น มีหนาที่
ผลิตขอสอบ การตรวจขอสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ. มอบหมาย
ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น
ใหกรรมการตาม ๑) – ๗) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป7นประธาน
โดยใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขัน พนั กงานสวนทองถิ่ น มี อํา นาจหนาที่
ดังตอไปนี้

(๑) กํ า หนดระเบี ย บขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การ
สอบแขงขั น เพื่ อ ใหจั ง หวั ด ที่ ไ ดรั บ มอบหมายเป7 น ศู น ยอํ า นวยการสอบแขงขั น ในแตละภาค/เขต และ
มหาวิทยาลัยที่ไดรับคัดเลือกเป7นผูรับผิดชอบการสอบแขงขัน ถือเป7นแนวทางปฏิบัติตอไป
(๒) ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับบุคคลเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ประกาศผลการสอบแขงขันโดยแยกเป7นบัญชีภาค/เขต
(๔) พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแตละภาค/เขต เป7นศูนยอํานวยการสอบแขงขัน และ
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยอํานวยการตามที่เห็นสมควร
(๕) รายงานผลการสอบแขงขันให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการกลางขาราชการหรื อ พนั ก งานสวนทองถิ่ น
มอบหมาย
บุคคล

[ข้ อ 58 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ข้ อ 59 ยกเลิก
ข้ อ 60 ยกเลิก
[ข้ อ 59 และ 60 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกียวกับการสอบแข่งขันเพือบรรจุบคุ คลเป็ นพนักงาน อบต.
ลงวันที 11 กันยายน 2549]

ขอ ๖๑ หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับตางๆ
ใหมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ใหทดสอบโดยขอสอบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการ
ตามระดับตําแหนง ดังนี้
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม
๒๕ คะแนน
ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุป
ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป7นไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
(๒) วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสั้ นๆ หรื อบทความและใหพิจ ารณาเลือกใชภาษาในรู ปแบบตางๆ จากคํา หรือกลุ มคํ า
ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
(๓) วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ใหทดสอบความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการแผนดิ น กฎหมาย
วาดวยการจั ดตั้ งและอํ านาจหนาที่ ขององคการบริ หารสวนจั งหวั ด เทศบาล และองคการบริ หารสวนตํ าบล
ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) กําหนดคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

ใหทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุ ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธี การสอบขอเขียนหรือวิธี สอบปฏิ บัติ หรือวิธีใดวิ ธีหนึ่งหรื อ
หลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะรวมสอบเป7นวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเป7นสองวิชาหรือ
สองอยาง แตเมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแลวตองไดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติ การทํางาน และพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่ นของผู เขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอยางอื่น เป7นตน
ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ใหคณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนด
ชวงคะแนนสูงสุด ต่ําสุด ใหชัดเจน กรณีกรรมการคนใดใหคะแนนตางจากเกณฑที่กําหนดใหถือวาเสียไปไมตอง
นําไปคํานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแตอยางใด
การดําเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดําเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน
หรือดําเนินการทดสอบภาคหนึ่ งภาคใดกอนก็ไดตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ใหหนวยดํ าเนิ นการสอบแขงขั น
ประกาศใหชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบดวย
บุคคล

[ข้ อ 61 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๖๒ วิธีการดําเนินการสอบแขงขัน
ใหหนวยดําเนินการสอบแขงขันสํารวจตรวจสอบตําแหนงและอัตราวางใหถูกตอง
และดําเนินการสอบแขงขัน ดังนี้
๑. ประกาศรับสมัครสอบแขงขันใหระบุรายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่บรรจุแตงตั้ง
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
(๓) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได
(๗) เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง
(๘) เรื่องอื่นๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปUดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
กอนวั น ที่ เ ริ่ ม รั บ สมั ค รสอบไมนอยกวา ๑๐ วั น ทํ า การและแจงใหจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด หรื อ ประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได
๒. ใหหนวยดํ า เนิ น การสอบแขงขั น กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบและระเบี ย บ
เกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขันนี้ไดเทาที่จําเป7นและไมขัด
ตอหลักสูตร แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทําการ

๓. ใหหนวยดําเนินการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ
ทางอินเตอรเน็ท โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป7นที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขัน
ใหหนวยดํา เนิ นการสอบแขงขั นเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรั บสมัครสอบได
ไมนอยกวา ๕ วั น ทํ า การ แตไมเกิ น ๑๕ วั น ทํ า การ นั บ ตั้ งแตวั น ถั ด จากวั น สุ ด ทายของการรั บ สมั ครสอบ
โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวัดปUดรับสมัครสอบ
๔. ใหหนวยดํ าเนินการสอบแขงขั น ประกาศรายชื่ อผูมี สิทธิเขาสอบกอนวัน สอบ
ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
๕. การตัด สิ นวาผู ใดเป7น ผูสอบแขงขัน ไดใหถื อเกณฑวาตองเป7น ผูสอบไดคะแนน
ในภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยตองนําคะแนน
จากการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
6. ใหผู สมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบแขงขัน สําหรับการสมัครสอบตามอัตราที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราคาสมัครสอบแขงขันแนบทาย
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้ นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล พิจารณายกเว้ นเป็ นรายกรณีไป
[ข้ อ 62. ๑ (๖) แก้ ไ ขเพิมเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการ
บริ หารงานบุคคลของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที ๑๐ กันยายน 2556]

๗. เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอหนวยดําเนินการสอบแขงขันและประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป
บุคคล

[ข้ อ 62 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๖๒/๑ ยกเลิก
ขอ ๖๓ ยกเลิก
ขอ ๖๔ ยกเลิก
ขอ ๖๕ ยกเลิก
ขอ ๖๖ ยกเลิก
ขอ ๖๖/๑ ยกเลิก
ขอ ๖๗ ยกเลิก
ขอ ๖๙ ยกเลิก
ขอ ๗๐ ยกเลิก
[ข้ อ 62/1-70 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงานบุคคล
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๑ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑. การขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได ใหจั ด เรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู สอบไดคะแนนรวมสู ง
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
มากกวาเป7นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูสอบได
คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเป7นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได

คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูไดคะแนนวิชาความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเป7นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังได
คะแนนเทากันอีกใหผูสมัครสอบกอนเป7นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
๒. บั ญชี ผู สอบแขงขั น ไดใหใชไดไมเกิ น ๒ ป! นับ แตวั นประกาศขึ้ นบั ญ ชี แตถามี
การสอบแขงขันอยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเป7นอันยกเลิก
เวนแตไดมี การเรีย กรายงานตั วเพื่อบรรจุ แตงตั้ งหรื อไดมี การขอใชบั ญชี ผูสอบแขงขั นไดและไดมีการเรี ย ก
รายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอน
มีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ ผูนั้นจะตอง
ไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะบรรจุ แตงตั้ งไมเกิน ๓๐ วัน นับ แตวัน ถัดจากวันที่ บัญชี ผู
สอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี”
บุคคล

[ข้ อ 71 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๒ เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง
๑. การบรรจุแตงตั้ งผู สอบแขงขั น ไดจากบัญ ชี ผู สอบแขงขัน นี้ ผู นั้น จะตองดํ า รง
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย ๑ ป! ไมมีขอยกเวน จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวย
ราชการอื่นได อนึ่ง เมื่อจังหวัดเจาของบัญชีไดสงบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแตงตั้งแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผูนั้นเขารับการบรรจุแตงตั้ง
๒. การบรรจุ บุ คคลเขารั บ ราชการ ใหบรรจุ แ ละแตงตั้ งจากผู สอบแขงขั น ไดใน
ตําแหนงนั้นหรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้น
นํามาสมัครสอบแขงขัน และเป7นตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
๓. การรับโอนผูสอบแขงขันไดซึ่งเป7นขาราชการประเภทอื่นใหระบุวาจะรับโอนมา
บรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่ไดรับบรรจุแตงตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว เวนแตหนวย
ดํา เนิน การสอบแขงขั น จะประกาศเป7 นการลวงหนาวาจะรับโอนในตํา แหนงและระดับ เดิมหรื อเที ยบเทา
ที่ไมสูงกวาระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
๔. การบรรจุ แ ตงตั้ ง บุ ค คลเป7 น พนั ก งานสวนตํ า บลหรื อ พนั ก งานสวนทองถิ่ น
ใหบรรจุแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดขององคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแขงขัน
พนักงานสวนทองถิ่นเทานั้น
บุคคล

[ข้ อ 72 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๓ การอนุญาตใหใชบัญชี
๑. กรณีองคการบริหารสวนตําบลเป7นหนวยดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งได
เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลนั้น ไมอาจอนุญาตใหหนวยงานอื่นใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งได เมื่อบรรจุแตงตั้ง
ครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังมีตําแหนงวางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไป
ใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได
๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่นเป7นผูดําเนินการ
สอบแขงขันสามารถอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ประสงคจะขอใช
บัญ ชี สอบแขงขั นดั งกลาวสามารถใชบั ญ ชีเ พื่ อแตงตั้ งใหดํ า รงตํ าแหนงที่ ส อบแขงขนได หรื อตํ าแหนงอื่ น ที่
กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขันแตตองเป7น

ตํา แหนงที่ เกี่ ย วของและเกื้ อกู ล กั นตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนั กงานสวนทองถิ่ น กํา หนด
โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได ซึ่งหนวยงานที่ขอใชบัญชีจะตองมีพ้ืนที่
อยู ในภาค/เขตที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ จะตองดํ า เนิ น การหลั ง จากที่ อ งคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ ไ ดรองขอให
คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่นเป7นผูดําเนินการสอบแขงขันแทนไดรับการบรรจุ
แตงตั้งจนครบจํานวนแลว
๓. การอนุ ญ าตใหใชบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดในตํ า แหนงอื่ น ที่ มีร ะดั บ เดี ย วกั น หรื อ
ระดับสูงกวามาบรรจุ และแตงตั้ งในตําแหนงที่มีระดับ ต่ํากวาอยู ภายใตเงื่อนไขวาตํา แหนงที่ขอใชจากบัญ ชี
ผูสอบแขงขันไดนั้นตองเป7นตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบได
ไมต่ํากวาคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและในขณะบรรจุ
แตงตั้ ง จะตองไมมี บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลนั้ น หรื อ บั ญ ชี ข องศู น ยภาค/เขต
ในตําแหนงนั้น โดยผูนั้นตองสมัครใจไปดํารงตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาดวย
กรณีตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งในบัญชีผูสอบแขงขันไดของภาค/เขตไมมี หรือบรรจุ
แตงตั้งครบทั้งบัญชีแลว ก็อาจใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นหรือตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันของ
บัญชีผูสอบแขงขันไดของภาค/เขตอื่นไดตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด”
บุคคล

[ข้ อ 73 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๔ การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู ใดไดรั บ การขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได ถามี ก รณี อ ยางใดอยางหนึ่ ง ดั ง ตอไปนี้
ใหเป7นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุแตงตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เจาของบัญชี
ผูสอบแขงขันไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา
๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(๓) ผูนั้ นมี เหตุ ไมอาจเขาปฏิบั ติห นาที่ ราชการไดตามกํา หนดเวลาที่ จะบรรจุ และ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(๔) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน
แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการบรรจุ
(๕) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารเมื่ออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการ
ในตําแหนงที่สอบไดและบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเป7นลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจาของบัญชี
พิจารณาเห็นวามีเหตุจําเป7นอันควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมในลําดับสุดทายเพื่อบรรจุแตงตั้ง
ตอไปก็ได”
บุคคล

[ข้ อ 74 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๕ กรณีการพบทุจริตในการดําเนินการสอบแขงขัน
กรณีที่มีการตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความ
ไมเป7นธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือ
การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและการประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดของพนักงานสวนตําบล
กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙”
บุคคล

[ข้ อ 75 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๖ การรายงานผลการดําเนินการสอบแขงขัน
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเป7นธรรม ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๑. กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลเป7นหนวยดําเนินการสอบแขงขัน
(๑) ใหรายงานการดํ าเนินการสอบแขงขันใหสํานักงาน ก.อบต. จังหวัดทราบ
โดยสงสําเนาแตงตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และสํ าเนาประกาศรับสมั ครสอบแขงขัน ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา ๗ วันทําการ
(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน
๑๕ วันทําการ นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขันโดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
๑ ชุด
ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑ ชุด
(๓) หากมี ก ารยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได หรื อ ขึ้ น บั ญ ชี เ พิ่ ม เติ ม ให
รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลนับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ ประกาศผลสอบและอื่ น ๆ นอกจากที่ กํ า หนดไวเดิ ม ใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) ใหรายงาน
ผลตามขอ ๑. ตอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
บุคคล

[ข้ อ 76 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

ขอ ๗๖/๑ ยกเลิก
บุคคล

[ข้ อ 76/1 แก้ ไขเพิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงาน
ของ อบต.(เพิมเติม) ลงวันที 6 สิงหาคม 2555]

