
 

 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่าง ๆ และการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
……………………………………….. 

 

 ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในต าแหน่งต่างๆ ของกลุ่มภาค/เขต 
จ านวน 10 เขต และได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนั้น เพ่ือให้การบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต ดังนี้ 
 

ภาค เขต จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต 

เหนือ 

1 

๑.จังหวัดเชียงราย              ๒.จังหวัดเชียงใหม่  
๓.จังหวัดนา่น                   ๔.จังหวัดพะเยา  
๕.จังหวัดแพร่               ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗.จังหวัดล าปาง             ๘.จังหวัดล าพูน 

2 

๑.จังหวัดก าแพงเพชร      ๒.จังหวัดตาก  
๓.จังหวัดนครสวรรค์       ๔.จังหวัดพิจิตร  
๕.จังหวัดพิษณุโลก         ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๗.จังหวัดสุโขทัย            ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙.จังหวัดอุทัยธานี 

กลาง 

1 

๑.จังหวัดชัยนาท           ๒.จังหวัดนนทบุรี  
๓.จังหวัดปทุมธานี         ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕.จังหวัดลพบุรี             ๖.จังหวัดสระบุรี  
๗.จังหวัดสิงห์บุรี            ๘.จังหวัดอ่างทอง 

2 

๑.จังหวัดจันทบุรี           ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๓.จังหวัดชลบุรี             ๔.จังหวัดตราด  
๕.จังหวัดนครนายก        ๖.จังหวัดปราจีนบุรี  
๗.จังหวัดระยอง            ๘.จังหวัดสมุทรปราการ  
๙.จังหวัดสระแก้ว 

3 

๑.จังหวัดกาญจนบุรี       ๒.จงัหวัดนครปฐม  
๓.จังหวัดเพชรบุรี          ๔.จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๕.จังหวัดราชบุรี            ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม  
๗.จังหวัดสมุทรสาคร       ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาค เขต จังหวัดที่อยู่ในภาค/เขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 
๑.จังหวัดกาฬสินธุ ์            ๒.จังหวัดขอนแก่น  
๓.จังหวัดชัยภูมิ              ๔.จังหวัดนครราชสีมา  
๕.จังหวัดบุรีรัมย์            ๖.จังหวัดมหาสารคาม 

2 

๑.จังหวัดมุกดาหาร            ๒.จังหวัดยโสธร  
๓.จังหวัดร้อยเอ็ด            ๔.จังหวัดศรีสะเกษ  
๕.จังหวัดสุรินทร์            ๖.จังหวัดอ านาจเจริญ  
๗.จังหวัดอุบลราชธาน ี

3 

๑.จังหวัดนครพนม          ๒.จังหวัดบึงกาฬ          
๓.จังหวัดเลย                 ๔.จังหวัดสกลนคร  
๕.จังหวัดหนองคาย         ๖.จังหวัดหนองบัวล าภู  
๗.จังหวัดอุดรธานี 

ภาคใต ้

1 

๑.จังหวัดกระบี่               ๒.จังหวัดชุมพร  
๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔.จังหวัดพังงา  
๕.จังหวัดภูเก็ต               ๖.จังหวัดระนอง  
๗.จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2 

๑.จังหวัดตรัง                 ๒.จังหวัดนราธิวาส  
๓.จังหวัดปัตตานี            ๔.จังหวัดพัทลุง  
๕.จังหวัดยะลา              ๖.จังหวัดสงขลา  
๗.จังหวัดสตูล 

  
 

 2. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
  2.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้ ได้ ไม่ เกิน ๒ ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  2.2 ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใดของบัญชีกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง       
เรียงตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น เว้นแต่ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขต นั้น     
ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.    
จะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือเรียกผู้ที่อยู่ในล าดับแรกที่อาจได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งนั้นของ           
ทุกกลุ่มภาค/เขตอ่ืนโดยความสมัครใจมาแสดงความประสงค์เพ่ือขอรับการประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างนั้น 
   เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีต าแหน่งว่าง จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นประเภทเดียวกันที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันที่ผู้นั้นมี
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตนั้น 
หากไม่มี จะขอใช้ในกลุ่มภาค/เขตอ่ืน ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป  
  2.3 ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
  2.4 ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ 

/3. การเรียก… 
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 3. การเรียกมารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้ง มีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชี     
ผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ตามจ านวนอัตราว่าง 
และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่สอบแข่งขันได้  ส าหรับ
ผู้สอบได้ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะโอนอายุราชการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ในวันมารายงานตัว จะมอบหนังสือขอโอนอายุราชการ ให้แก่ผู้สอบได้ที่ เป็น
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปยื่นที่ต้นสังกัด เพ่ือให้ต้นสังกัดพิจารณาให้โอน โดยท าเป็นหนังสือให้
โอนอายุราชการของผู้นั้น (ในวันเดียวกันกับที่ขอโอน) 
   (2) หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้โอนภายใน
ก าหนด ส าหรับ อปท. ให้เสนอเรื่องให้ ก.จังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดตั้งอยู่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้โอนในวันที่ก าหนดตามหนังสือขอโอนอายุราชการ 
  3.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้จังหวัดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 3.1 สังกัดอยู่  
  3.3 จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว (ภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากกรมตามข้อ 3.2)  
  3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งตามข้อ 3.3 เสนอขอความเห็นชอบในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พร้อมขอรับโอนอายุราชการในต าแหน่งและสังกัดเดิมกรณีผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะโอนอายุ
ราชการ) ต่อ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี (ภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากจังหวัด)  
  3.5 เลขานุการ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี เสนอขอความเห็นเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งต่อ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับหนังสือขอความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ภายใน 5 วันท าการ
นับแต่มีมติ)  
  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน
ที่ประสงค์จะโอนอายุราชการให้เสนอ “นับเวลาราชการในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งและสังกัดเดิม มาเป็นเวลาราชการของ (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล/พนักงานเมืองพัทยา/พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี) ด้วย  
  3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่ งบรรจุและแต่งตั้ ง  (รับโอนอายุราชการกรณี              
ผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะโอนอายุราชการ) (ภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งมติจาก ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จังหวัด) ในกรณีรับโอนอายุราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (รับโอนอายุราชการ) 
ให้ส่วนราชการ/อปท. สังกัดเดิม เพ่ือส่วนราชการ/อปท. สังกัดเดิม จะได้ด าเนินการออกค าสั่งให้โอน ตามข้ันตอน
ระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศต่อไป 
  3.7 วันเริ่มปฏิบัติงาน (วันบรรจุและแต่งตั้ง) ผู้สอบแข่งขันจะน าใบสมัครสอบและเอกสารที่
ใช้ในการสมัครสอบทั้งหมด (พร้อมหนังสือให้โอนอายุราชการกรณีผู้ขอโอนอายุราชการ) ไปรายงานตัว ณ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแข่งขันได้เลือกสังกัดอยู่ เพ่ือ
จังหวัดจะได้ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกต่อไป (ส าหรับเอกสารทั้งหมดให้เก็บไว้ใน
แฟ้มประวัติ) 
 

/4. การอนุญาต... 
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  4. การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
    4.1 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีมีบัญชี) 
    หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจ านวนที่ร้องขอแล้ว  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 
ด าเนินการสอบแข่งขันแทน หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีต าแหน่งว่างภายหลัง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน   
กลุ่มภาค/เขตใด และประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ของกลุ่มภาค/เขตนั้น สามารถขอใช้บัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างได้ 
   4.2 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีหมดบัญชี)  
    ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีในต าแหน่งท่ีไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้น
บัญชีแล้ว (หมดบัญชี) จะมีการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ในต าแหน่งอ่ืนที่เป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยผู้สอบได้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้นคุณวุฒิ
การศึกษาทีน่ ามาสมัครสอบแข่งขันจะต้องตรงกันกับคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งด้วย 
   4.3 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีลดระดับ)  
    ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีในต าแหน่งประเภททั่วไป (คุณวุฒิ
ต่ ากว่าปริญญาตรี) ซึ่งต าแหน่งประเภทท่ัวไปนั้นไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีแล้ว(หมดบัญชี) และจะต้องไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขตอ่ืน ในต าแหน่งที่ขอใช้บัญชีนั้นหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลในต าแหน่ง
ประเภททั่วไป จึงจะมีการพิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทวิชาการ (มีระดับสูงกว่า) มาบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งประเภททั่วไป (มีระดับต่ ากว่า) โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งประเภทวิชาการนั้น
ต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และคุณวุฒิที่ผู้สอบได้นั้นน ามาสมัครสอบต้อง
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
บรรจุแต่งตัง้ โดยผู้สอบได้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป (มีระดับต่ ากว่า) ด้วย 
    4.4 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 4.1 – 4.3 ใหด้ าเนินการ ดังนี้  
    (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหนังสือขอใช้บัญชีส่งถึงจังหวัด (ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่  (ไม่ต้องระบุชื่อหรือล าดับที่ของ               
ผู้สอบแข่งขันได้) 
    (2) ส านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัด เมื่ อได้ รับหนั งสือตาม (1)             
ต้องตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนของต าแหน่งที่ขอใช้บัญชี โดยตรวจสอบจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี         
(มีต าแหน่งว่างหรือไม่) และข้อบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (มีอัตราเงินเดือนตั้งไว้หรือไม่)        
หากไม่มีต าแหน่งว่างหรือไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ ให้แจ้ง อปท. ด าเนินการก าหนดให้ถูกต้อง 
    (3) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อด าเนินการตาม (2) แล้ว หาก 
อปท. นั้น มีต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนถูกต้องแล้ว ให้ส่งหนังสือขอใช้บัญชีให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่ได้รับหนังสือจาก อปท. 
    (4) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นได้รับหนังสือจากจังหวัดตาม (3) แล้ว            
การด าเนินการในข้ันตอนต่อไป ด าเนินการตามข้อ 3.1 – 3.7 โดยอนุโลม 
 
 

/4.5 การป้องกัน... 



- 5 - 
 
   4.5 การป้องกันความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชี 
    ก่อนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว    
จะมีการจัดส่ง “บัญชีต าแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ” (ไฟล์ excel) ให้แก่จังหวัดทาง E-mail 
ของ ผอ./หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) หากต าแหน่งว่างตามบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนให้ตอบยืนยันทาง E-mail         
ที่จัดส่งบัญชีดังกล่าว 
    (2) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า “ไม่มี อปท. ใดขอใช้บัญชีต าแหน่งว่าง” ตามบัญชี
ดังกล่าว ให้ท า “แถบสีเหลือง” ทับต าแหน่งว่างในบัญชีนั้น และหมายเหตุไว้หลังช่อง “หนังสือที่ร้องขอ” ว่า “ไม่มี
ต าแหน่งว่าง” และจัดส่งทาง E-mail ที่จัดส่งบัญชีดังกล่าว 
    (3) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า “มี อปท. ในเขตจังหวัดขอใช้บัญชี แต่ในบัญชีดังกล่าว
ไม่มีต าแหน่งที่ขอใช้” ให้พิมพ์ต่อท้ายบัญชีดังกล่าวด้วย“ตัวหนังสือสีแดง” โดยระบุต าแหน่งว่างที่ อปท. ขอใช้
บัญชีและรายละเอียดตามรายการในบัญชีดังกล่าว และจัดส่งทาง E-mail ที่จัดส่งบัญชีดังกล่าว 
 

  5. การขอรับรองบัญช ี(เมือ่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งว่างที่ อปท. ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว) 
   การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระท าได้เฉพาะกรณอีงค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีต าแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นต าแหน่งว่างภายหลัง
ระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภท
ทั่วไปในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งประเภทวิชาการ 
จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไปด ารงต าแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงล าดับที่  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหนังสือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่งถึงจังหวัด 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่ (จะด าเนินการได้เมื่อกรม
ได้แจ้งการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งว่างที่ อปท. ร้องขอ/ขอใช้บัญชีเสร็จสิ้นแล้ว) 
   (2) ส านั ก งานส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น จั งห วัด  เมื่ อ ได้ รั บหนั งสื อตาม  ( 1)                  
ต้องตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งจากการขอรับรองบัญชี โดยตรวจสอบ      
จากแผนอัตราก าลัง 3 ปี (มีต าแหน่งว่างหรือไม่) และข้อบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
(มีอัตราเงินเดือนตั้งไว้หรือไม่) หากไม่มีต าแหน่งว่างหรือไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ ให้แจ้ง อปท. ด าเนินการ
ก าหนดให้ถูกต้อง 
   (3) ส านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัด เมื่ อด าเนินการตาม (2) แล้ ว             
หาก อปท. นั้น มีต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนถูกต้องแล้ว ให้ส่งหนังสือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   (4) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือจากจังหวัดตาม (3) จะด าเนินการ
ตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกขอรับรองบัญชี เป็นผู้สอบได้ในต าแหน่งที่จะน าไปแต่งตั้งหรือไม่ และจะส่งหนังสือรับรองบัญชี
ให้จังหวัดเพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับรองบัญชีด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งต่อ ก.จ.จ.  
ก.ท.จ.  ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ต่อไป 
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 6. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบแข่งขันได้ 
  6.1 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  
    (1) เมื่อผู้สอบได้มารายงานตัว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ก.จังหวัด (ก.จ.จ.  
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) ที่บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สอบแข่งขันได้ใช้ในการ
สมัครสอบ (ฉบับจริง) ว่าตรงกับที่ ใช้ในการยื่นสมัครสอบและตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งหรือไม ่
    (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ (มาปฏิบัติงานแล้ว) 
ต้องตรวจสอบคุณวุฒิ การศึกษาของผู้ นั้ นว่า ส าเร็จการศึกษาจริงหรือไม่  โดยด าเนินการตรวจสอบไปยั ง
สถาบันการศึกษาที่ผู้นั้นส าเร็จการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว 147 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2550  หนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 149 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 โดยอนุโลม 
  6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
     เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.       
ที่ มท 0809.2/ว 131 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 
  
 

  7. การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แล้ว จะต้องรายงาน
ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัด เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภายใน 15 วันนับแต่มีค าสั่ง) และให้บันทึก
เพ่ิมเติม (กรณีบรรจุใหม่หรือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน) /แก้ไขข้อมูล (กรณีรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น) ในระบบ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ภายใน 5 วันนับแต่มีค าสั่ง) ด้วย 
 

................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


