ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ. 2549
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล)
********************
โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา 13 (3) และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลเทศบาล ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ. 2549 ” (หลักเกณฑการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล)
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวนั ถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป
[ขอ 2 แกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551]

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 1 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548
บรรดามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้
ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได อาจรอง
ขอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เปนผูดําเนินการสอบแขงขันแทนได
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลว และ
บัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหเทศบาลในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอีก

ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลหรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปด
สอบแขงขันในตําแหนงนั้นดวย
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูดาํ เนินการสอบแขงขันเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ บุคคล
เปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เพื่อให
เทศบาลอาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่วา ง
[ขอ 4 วรรคสี่ เพิ่มเติ ม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลั กเกณฑ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551]

ขอ 5 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดําเนินการ ดังนี้
(1) แต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ นการสอบแข งขั น จํ านวนไม น อยกว า 5 คน ประกอบด วย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เปนกรรมการ ปลัดเทศบาล หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี
เปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
(2) แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ ที่เปนหรือเคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา
มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบ ภาค ข
และตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งนี้ กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจ และประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอร
(3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวยหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ
มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจสอบสงมอบใหได
ขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข
(4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒใิ น
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือประจําอําเภอที่เกี่ยวของ โดยมีพนักงาน
เทศบาลหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัด แลวแตกรณีเปนเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยางรัดกุม
ไมใหขอสอบรั่วไหลได

(5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละไมนอยกวา
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ
8 หรือเทียบเทา
มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
โดย
พิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และ
จากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
(6) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น จํ า นวน
ไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธาน นายอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขันในทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองเปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กํ า หนดโดยเคร ง ครั ด หากพบว า มีก ารดํา เนิน การที่ไมถู ก ตอ งหรื อ ไม เ ป น ธรรม ให ร ายงานผูดํ า เนิน การ
สอบแขงขัน เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับตาง ๆ
ใหมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ 1 ครั้ง และใหประกาศผล
ผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปน ผูผานการสอบโดย
ไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูผานภาค ก มีอายุ 3 ป โดยใหทดสอบความรูความสามารถ
ดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความ
หรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือใหหาแนวโน มหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป นไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือใหศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสัน้ ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา
ประโยคหรือขอความสัน้ ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ให เ ทศบาลหรื อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล จั ด สอบโดยให ท ดสอบความรู
ความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
โดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะ
รวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ
หรืออยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอยางหนึ่ง 50 คะแนน
ก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใด และโดยวิธีใดใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใหเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จัดสอบ โดยใหประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ขอ 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใหผูดาํ เนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี

ผูสอบแขงขันได
(7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาลกําหนดเงื่อนไขใหผูนั้นจะตอง
ดํารงตําแหนงในเทศบาล ที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง
ณ ที่
แหงอื่นได เวนแตเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลว และมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล อาจพิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร
(8) เรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบกอน
วั น ที่ เ ริ่ ม รั บ สมั ค รสอบไม น อ ยกว า 10 วั น และแจ ง ให ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลทุ ก จั ง หวั ด และ

สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสมดวย เพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได
ขอ 8 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการ
สอบแขงขันนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ
ข อ 9 ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั บ สมั ค รสอบ
โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขันให
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบได ไมนอยกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับ
สมัครสอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ
ขอ 10 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
(1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียม ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังนี้
(2.1) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 1 หรือตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 2
ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2.2) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 3 ขึน้ ไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ 15 ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหแกผูสมัครสอบที่
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
สําหรับคาธรรมเนียมดังกลาวใหพจิ ารณานําไปถัวจายเปนคาใชจา ยเกี่ยวกับการสอบ
แขงขันไดทุกรายการ โดยรายงานผลการใชจายใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ
[ข อ 10 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551]

ขอ 11 ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยู
ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันได พรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมี
สิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขั้นครั้งนั้น

ข อ 12 ให ผู ดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า สอบ ก อ นวั น สอบ
ไมนอยกวา 10 วันทําการ
ข อ 13 ให ผู ที่ ส อบผ า นภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ที่ ก รมส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจัดสอบเปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค
ข) และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไวในขอ 14 ใหเปนผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได
ขอ 14 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนใน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ที่สอบ
ตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
ขอ 15 ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความ ไม
เปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน รายงานให
ผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะวิชา
หรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้น หากผูดําเนินการสอบแขงขัน ไดยกเลิกการสอบแขงขัน
เฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม โดยผูที่ทุจริต
หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต ในการสอบแขงขันครั้งนั้น ไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก
กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว
แต
ก อ นประกาศผลการสอบแข ง ขั น ให ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจงวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแขงขันหรือมีสวนรวมในการ
ทุจริต ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนั้นได
กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่เทศบาลเปน
ผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเปนประการใด ให
เทศบาลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น หากเทศบาล ไมดําเนินการ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แจง
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูกํากับดูแลเพื่อดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่ตอไป ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปน
ผูดํา เนิ น การสอบแข ง ขั น ให ค ณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล ตรวจสอบข อ เท็ จจริ ง และพิ จ ารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ขอ 16 เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป
ขอ 17 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

สําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ขอ 18 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบ
แขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดภายใน
กําหนด 2 ป ตามระยะเวลาที่กําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือกอนมีการประกาศ
ขึ้นบัญชีผูสอบ แขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ ผูนั้นจะตองไปรายงานตัว
ตอเทศบาลที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน 30 วัน นับแตวนั ถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันไดไม แลวแตกรณี
[ขอ 18 แกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551]

ขอ 19 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในเทศบาลใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ในตําแหนงนั้นหรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตาม
คุณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บตํ า แหน ง ตรงกั น กับ คุ ณวุ ฒิ ที่ผู นั้ น นํ า มาสมั ค รสอบแข ง ขัน และเป น ตํา แหน ง ที่
เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
กรณีเทศบาล รายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อดําเนินการ
สอบแขงขันใหแทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดสงตัวผู
สอบแขงขันไดมาเพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่เทศบาลรายงานโดยชอบแลว หามมิใหเทศบาล
ปฏิเสธการบรรจุแตงตั้ง ทั้งนี้ ใหถือวาการรายงานตําแหนงวางของเทศบาลตอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเปนการรองขอเพื่อบรรจุแตงตั้งแลว
กรณีเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาลนั้น
เมื่อ
บรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจแตงตั้ง
ผู
สอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่
ที่
สอบแขงขันได โดยหามมิใหอนุญาตใหเทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือสวนราชการอื่น ใช
บัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน สามารถอนุญาตใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัดที่ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชี
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน แตตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได

เทศบาลอาจขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกวามาบรรจุและ
แตง ตั้ง ในตํา แหนง ที่มีระดั บต่ํ ากวา จากบัญชีการสอบแขง ขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ในจังหวัดเดียวกันได โดยมีเงื่อนไขวาตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีผู
สอบแขงขันไดนั้นตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และในขณะบรรจุแตงตั้งเทศบาลนั้นจะตองไมมี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ
ในกรณีที่เทศบาล ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบแขงขันมา
บรรจุและแตงตั้งใหเทศบาล บรรจุและแตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล กําหนด
กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด
อาจบรรจุและแตงตั้งไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหนงเดียวกันกับ
ตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได
[ขอ 19 วรรคเจ็ด แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550]

ขอ 20 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให
เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลหรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่สอบได
(4) ผูน นั้ ประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอนแต
สวนราชการทีจ่ ะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรบั โอน ผูนนั้ จึงไมประสงคจะรับการบรรจุ
(5) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผู
นั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
ขอ 21 ผูใดถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี ถาบัญชีนนั้ ยังไมยกเลิก และเจาของบัญชีพิจารณาเห็นวามี
เหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขนึ้ บัญชีผูนนั้ ไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิม ก็ได
กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบได
และบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป

ขอ 22 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่เทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด
และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบ
ไมนอยกวา 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน
15 วันทําการ นับแตวนั ประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันได 1 ชุด
(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นับแตวนั ยกเลิกหรือขึน้ บัญชีนนั้
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ ประกาศผลสอบและอื่ น ๆ นอกจากที่ กํ า หนดไว เ ดิ ม ให ร ายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง
(5) กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน บัญชีกรอกคะแนน และสําเนาประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันได จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเก็บไวเปนหลักฐานดวย
[ขอ 22 แกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551]

ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549
กิตติพงษ สุนานันท
(นายกิตติพงษ สุนานันท)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล)
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
…...................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2549 (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ลง
วันที่ 25 เมษายน 2550 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) พ.ศ. 2549 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานเทศบาล) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550
ขอ 3 ใหเพิ่มเติมความเปนขอ 19 วรรคเจ็ด แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) พ.ศ. 2549 ดังนี้
“กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด
อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได”
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550
ประสงค พิทูรกิจจา
(นายประสงค พิทูรกิจจา)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล)
(แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๑
**************************
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานเทศบาล) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่
อ. ๔๒๓-๔๓๘/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๔-๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในขอ ๔๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.ท.จ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเปนพนักงานเทศบาล แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(หลักเกณฑการสอบแขงขัน เพื่อ
บรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป”
ขอ ๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของเทศบาลหรือ ก.ท.จ.
เฉพาะในสวนที่เดิมตองหามขอใชบัญชี โดยผลของมติ ก.ท. ในการประชุม ก.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ในสวนที่ถูกเพิกถอน และแกไขโดยคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยใหสามารถขอใชบัญชี

ดังกลาวไปบรรจุแตงตั้งไดภายใน ๒ ป นับถัดจากวันที่ ก.ท.จ. เจาของบัญชี หรือ ก.ท.จ. ที่เทศบาลเจาของบัญชี
สังกัดแลวแตกรณี ไดประกาศหลักเกณฑแกไขวันมีผลใชบังคับของประกาศหลักเกณฑเดิมตามขอ ๒
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ปานชัย บวรรัตนปราณ
(นายปานชัย บวรรัตนปราณ)
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
รักษาการในตําแหนง ผูวา ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กําหนดกลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
………………………….
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24
เมษายน 2551 เพื่อใหการสรรหาเปนไปอยางคุมคาและสามารถบรรจุแตงตั้งในอัตราวางไดอยางรวดเร็วเหมาะสม
ภายใตระบบคุณธรรมและมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2551 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.ท.จ.)
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน
เพือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิม่ เติมความในขอ 4 วรรคสี่ ดังนี้
“ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูดาํ เนินการสอบแขงขันเพือ่ บรรจุและแตงตัง้
บุคคลเปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เพื่อให
เทศบาลอาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่วา ง”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 10 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ ขอ 10 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
(1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียม ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังนี้

(2.1) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 1 หรือตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 2
ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2.2) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 3 ขึน้ ไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ 15 ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบ ใหแก
ผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
สําหรับคาธรรมเนียมดังกลาวใหพิจารณานําไปถัวจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสอบ
แขงขันไดทุกรายการ โดยรายงานผลการใชจายใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ”
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 18 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 18 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามี
การสอบ แขงขันอยางเดียวกันนัน้ อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผสู อบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดภายใน
กําหนด 2 ป ตามระยะเวลาที่กําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือกอนมีการประกาศ
ขึ้นบัญชีผูสอบ แขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ ผูนั้นจะตองไปรายงานตัว
ตอเทศบาลที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน 30 วัน นับแตวนั ถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันไดไม แลวแตกรณี”
ขอ 6 ใหแกไขเพิ่มเติมความในขอ 22 ดังนี้
“ขอ 22 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดาํ เนินการสอบ
แขงขันดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่เทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด
และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบ
ไมนอยกวา 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน
15 วันทําการ นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันได 1 ชุด
(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง

(5) กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน บัญชีกรอกคะแนน และสําเนาประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันได จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเก็บไวเปนหลักฐานดวย”
ขอ 7 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประกาศรับสมัครสอบแขงขันและขึ้นบัญชีผูสอบ
แขงขันไดเปนรายภาค ทั้งนี้ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้งในเทศบาลใดใหใชบญ
ั ชีตามรายภาคที่
เทศบาลนั้นตั้งอยู โดยไมอาจผอนผันใหใชบัญชีขามภาค สําหรับกระบวนการดําเนินการสอบแขงขัน
เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง และการอนุญาตใหใชบัญชี ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
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