ส่ วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้ อ 76 ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ให้ เทศบาลเป็ น
หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้ องขอให้ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เป็ นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้ เทศบาลนัน้ เป็ นเจ้ าของบัญชีสอบคัดเลือกและ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเนินการสอบคัดเลือก
[ข้ อ 76 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558]

ข้ อ 77 การแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือก
(1) กรณี เ ทศบาลเป็ นหน่ ว ยดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ ก ให้ เทศบาลแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ ้นคณะหนึง่ จํานวน 6 คน ประกอบด้ วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็ นประธาน
2) หัวหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรื อส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ ยวกับ
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี ที่นายกเทศมนตรี ของเทศบาลที่
ดําเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
4) ท้ องถิ่นจังหวัดหรื อผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย
5) ปลัดเทศบาลของเทศบาลที่ดําเนินการสอบคัดเลือกหากเป็ นกรณี ที่สอบ
คัดเลือกตําแหน่งปลัดเทศบาล ให้ แต่งตังปลั
้ ดเทศบาลอื่นซึง่ ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งปลัดเทศบา
ที่ดําเนินการสอบคัดเลือก
ให้ หัว หน้ าสํ า นัก ปลัด เทศบาล หรื อ พนัก งานเทศบาลในเทศบาลที่ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริ หารงานบุคคล จํานวน 1 คน เป็ นเลขานุการ และมีผ้ ชู ่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 2
คน
(2) กรณี ร้ องขอให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นหน่ วยดํ าเนิ นการสอบ
คัดเลือกแทนให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง จํานวน 6 คน
ประกอบด้ วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็ นประธาน
2) หัวหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรื อส่วนภูมิภาคที่ มี ลักษณะงานเกี่ ยวกับ
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผู้แทนนายกเทศมนตรี ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน
4) ผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน
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5) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็ นกรรมการและเลขานุการ ทังนี
้ ้
ให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 2 คน
ข้ อ 78 คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตังกรรมการออกข้
้
อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง กรรมการด้ านอื่นๆ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และกําหนด
เกณฑ์การให้ คะแนน หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ ตามความจําเป็ น
ข้ อ 79 ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้ อเขียน สัมภาษณ์และ
ระเบียบเกี่ ยวกับการสอบได้ เท่าที่ จําเป็ น และไม่ขัดต่อเงื่ อนไขการกํ าหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนิ นการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี ้ แล้ วให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็ นการทัว่ ไป
ข้ อ 80 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตําแหน่งให้ เป็ นไปตามที่ ก.ท. กําหนด โดยแจ้ งเป็ นหนังสือ”
ข้ อ 81 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่ มรับสมัครสอบไม่
น้ อยกว่า 15 วันทําการ โดยระบุชื่อตําแหน่ง สายงาน และจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งตัง้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กํ าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้ อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จําเป็ น และไม่ขดั ต่อเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกนี ้ และข้ อความอื่ นที่ ผ้ ูสมัครสอบควรทราบ โดยปิ ดประกาศรั บสมัครสอบคัดเลือกนัน้ ไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ สถานที่ รับสมัครก่อนวันเริ่ มรั บสมัครสอบคัดเลือก และแจ้ งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุก
จังหวัด ทังนี
้ ้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ททราบโดยทัว่
กันด้ วยก็ได้
ข้ อ 82 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก แต่งแต่เจ้ าหน้ าที่รับสมัครสอบและจะกําหนดให้ รับ
สมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกําหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
ข้ อ 83 ผู้มี สิทธิ สมัครสอบคัดเลือก จะต้ องเป็ นผู้มี คุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กํ าหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้ อ 84 ให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 10 วันทําการ
ข้ อ 85 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้ อยละหกสิบ ทังนี
้ ้ ให้ คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้ วย
ข้ อ 86 การสอบคัดเลือก จะต้ องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะกําหนดให้ ผ้ สู มัครสอบ สอบภาคความรู้ ความสามารถทัว่ ไป ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่ง
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในคราวเดียวกัน หรื อดําเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค
ค
ว
า
ม
รู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้ วจึงให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 85 สอบในภาค
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อื่นต่อไปก็ได้ เว้ นแต่การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริ หารเพื่อดํารงตําแหน่งบริ หารในต่างสายงานให้ ดําเนินการ
สอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ข้ อ 87 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ตอันอาจทําให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทราบเพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครัง้ นันทั
้ งหมด
้ หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริ ตหรื อส่อไปในทาง
ทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้ าหากหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกให้ ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ วก็ให้
้
สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตไม่มีสิทธิ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนันใหม่
เข้ าสอบอีกต่อไป
กรณี หน่ วยดําเนิ นการสอบคัดเลือกทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ต ให้ ประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครัง้ นัน้
ข้ อ 88 เมื่อได้ ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้สอบผ่านเรี ยงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และ
ลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดําเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ ตอ่ ไป
ข้ อ 89 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 85 ให้ เรี ยงลําดับที่
จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผ้ ูสอบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ ูสอบได้ คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้
คะแนนความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาความรู้ ความสามารถทัว่ ไปมากกว่า
เป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไปเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่าเว้ นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริ หารเพื่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งใน
ต่างสายงาน ในกรณี ที่ มีผ้ ูสอบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ ูสอบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ูได้ คะแนนภาค
ความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตํ าแหน่ งมากกว่ าเป็ นผู้อยู่ในลํ าดับที่ สูงกว่ า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้ เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู กว่า
ทังนี
้ ้ ให้ ประกาศขึ ้นบัญชีผ้ ผู า่ นผู้สอบคัดเลือกจํานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก โดยต้ องเรี ยกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้ มีการบรรจุ
แต่งตังผู
้ ้ สอบคัดเลือกได้ ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งตังแล้
้ ว บัญชีสํารองให้ ยกเลิก
ข้ อ 90 ยกเลิก
ข้ อ 91 ยกเลิก
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ข้ อ 92 การดําเนินการสอบคัดเลือกให้ หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี ้
้
ดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับ
(1) ส่งสําเนาคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบคั
สมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่ มรับสมัครสอบคัดเลือกไม่
น้ อยกว่า 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชี
กรอกคะแนน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั
ประกาศผลสอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ า
สอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรื ออื่นๆ นอกจากที่กําหนดไว้ เดิม ให้ รายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ มีการประกาศเปลี่ยนแปลง”
[ข้ อ 77-92 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558]

