ส่ วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้ อ 86 ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ให้ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเป็ นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริ หารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้
อาจร้ องขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็ นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกแทนได้ โดยให้ องค์การ
บริ หารส่วนตําบล นัน้ เป็ นเจ้ าของบัญชีสอบคัดเลือก และรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการนดําเนินการสอบ
คัดเลือก
ข้ อ 87 การแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือก
(๑) กรณีที่องค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก ให้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือกขึ ้นคณะหนึง่ จํานวน 6 คน ประกอบด้ วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็ นประธาน
2) หัวหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรื อส่วนภูมิภาคที่ มีลักษณะงานเกี่ ยวกับ
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล หรื อรองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
4) ท้ องถิ่นจังหวัดหรื อผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย
5) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลขององค์การบริ หารส่วนตําบลที่ดําเนินการ
้ ดองค์การบริ หารส่วน
สอบคัดเลือกหากเป็ นกรณีที่สอบคัดเลือกตําแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล ให้ แต่งตังปลั
ตํ าบลอื่ น ซึ่ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ตํ่ า กว่า ระดับ ตํ า แหน่ง ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลที ่ดํ า เนิน การสอ
คัดเลือก
ให้ หัวหน้ าสํานักปลัดองค์ การบริ หารส่วนตําบล หรื อพนักงานส่วนตําบลใน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลที่ มี ห น้ า ที่ รับผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ งานการบริ ห ารงานบุค คล จํ า นวน 1 คน เป็ น
เลขานุการ และมีผ้ ชู ่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 2 คน
(๒) กรณีร้องขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็ นหน่วยดําเนินการสอบ
้
ดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง จํานวน 6
คัดเลือกแทนให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
คน ประกอบด้ วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็ นประธาน
2) หัวหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรื อส่วนภูมิภาคที่ มีลักษณะงานเกี่ ยวกับ
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน

3) ผู้แทนนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 คน
4) ผู้แทนพนักงานส่วนตําบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 คน
้ ้
5) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็ นกรรมการและเลขานุการ ทังนี
ให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 2 คน”
ข้ อ 88 คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตังกรรมการออกข้
้
อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง กรรมการด้ านอื่นๆ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และ
กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ ตามความจําเป็ น
ข้ อ 89 ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้ อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จําเป็ น และไม่ขดั ต่อเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี ้ แล้ วให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็ นการทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหาร ให้ กําหนดวันสอบคัดเลือกปี ละไม่เกิน ๔ ครัง้ ดังนี ้
(๑) ครัง้ ที่ ๑ วันเสาร์ ที่สองของเดือนมีนาคม
(๒) ครัง้ ที่ ๒ วันเสาร์ ที่สองของเดือนมิถนุ ายน
(๓) ครัง้ ที่ ๓ วันเสาร์ ที่สองของเดือนกันยายน
(๔) ครัง้ ที่ ๔ วันเสาร์ ที่สองของเดือนธันวาคม
ข้ อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามที่ ก.อบต. กําหนด โดยแจ้ งเป็ นหนังสือ
ข้ อ 91 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่ มรับสมัครสอบ
ไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ โดยระบุชื่อตําแหน่ง สายงาน และจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งตัง้ คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ สมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้ อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จําเป็ น และไม่ขดั ต่อเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี ้ และข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัครสอบควรทราบ โดยปิ ดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนันไว้
้
ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่ มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้ งคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ทุกจังหวัด ทังนี
้ ้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทัว่ กันด้ วยก็ได้
“ข้ อ 92 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่รับสมัครสอบ และจะกําหนดให้
รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกําหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ”
ข้ อ 93 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กําหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก

ข้ อ 94 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 10 วันทําการ
ข้ อ 95 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนนใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้ อยละหกสิบ ทังนี
้ ้ ให้ คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้ วย
ข้ อ 96 การสอบคัด เลื อ ก จะต้ อ งสอบตามหลัก สูต รทุก ภาค แต่ค ณะกรรมการสอบ
คัดเลือก จะกําหนดให้ ผ้ สู มัครสอบ สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตํ า แหน่ ง ภาคความเหมาะสมกับ ตํ า แหน่ ง ในคราวเดี ย วกัน หรื อ ดํา เนิ น การสอบภาคความรู้
ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้ วจึงให้ ผ้ สู อบได้ คะแนน
ความสามารถทัว่ ไป
ตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 95 สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ เว้ นแต่การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริ หารเพื่อ
ดํารงตําแหน่งบริ หารต่างสายงาน ให้ ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ข้ อ 97 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรื อส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้ เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทราบ เพื่อ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครัง้ นันทั
้ งหมด
้
หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้ าหากหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกให้ ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะ ภาคใดแล้ ว ก็ให้ ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนันใหม่
้
สําหรับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริต หรื อส่อไปในทางทุจริ ตไม่มีสทิ ธิเข้ าสอบอีกต่อไป
กรณี หน่วยดําเนิ นการสอบคัดเลือกทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ให้ ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครัง้ นัน้
ข้ อ 98 เมื่อได้ ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้สอบผ่านเรี ยงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และ
ลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดําเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ ตอ่ ไป
ข้ อ 99 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 95 ให้ เรี ยงลําดับที่
จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผ้ ูสอบได้ คะแนนรวมเท่ากันให้ ผ้ ูสอบได้ คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู
กว่ า ถ้ าได้ ค ะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เฉพาะตํ า แหน่ ง เท่ า กัน ให้ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนภาความรู้
ความสามารถทัว่ ไปมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไปเท่ากัน
ให้ ผ้ ูได้ รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า เว้ นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ผู้บริ หารเพื่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผ้ ูสอบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ ูสอบได้

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตํา แหน่ ง มากกว่า เป็ นผู้อยู่ใ นลํ า ดับที่ สูง กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่
ในลํ า ดับ ที่ สูง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง เท่ า กัน ให้ ผ้ ูไ ด้ รั บ เลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู กว่า
ทัง้ นี ้ ให้ ประกาศขึน้ บัญชี ผ้ ูผ่ านการสอบคัดเลื อก จํ านวน 2 เท่ า ของอัตราว่ างตามที่
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้ องเรี ยกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อ
ได้ มี
การบรรจุแต่งตังผู
้ ้ สอบคัดเลือกได้ ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งตังแล้
้ ว บัญชีสํารองให้ ยกเลิก
ข้ อ 100 ยกเลิ”
ข้ อ 101 การดําเนินการสอบคัดเลือกให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี ้
้
(1) ส่งสําเนาคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบคั
ดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ก่อนวันเริ่ มรับสมัครสอบ
คัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชี
กรอกคะแนน จํ า นวน 1 ชุด ไปยัง สํ า นัก งานคณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํ า บลภายใน 5 วัน ทํ า การ
นับตังแต่
้ วนั ประกาศผลสอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ า
สอบ กํ าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรื ออื่นๆ นอกจากที่กําหนดไว้ เดิมให้ รายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
[ข้ อ 86-101 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงาน
บุคคลของอบต. พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558]

