
 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เรื่อง  กาํหนดหลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 

เพื่อรับโอนพนักงานสวนตําบล    

********************************** 
  โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานสวนตําบล   ลงวนัที ่ 21  
สิงหาคม  2545  เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง  และสภาวการณปจจุบัน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ  27   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงนิเดือนสาํหรับพนักงานสวนตําบล  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  2544   คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที ่ 5 / 2547   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 ไดมีมติ
ใหกําหนดหลกัเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานสวนตําบลไว  ดังตอไปนี้ 
                        1.  ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑการ
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545 

2.  กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวางลง   
และองคการบริหารสวนตําบล จะดําเนนิการพิจารณารบัโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวน
ตําบลอื่นมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารทีว่างในองคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตาํบล 
เพื่อพิจารณารบัโอนคณะหนึง่  จํานวนไมนอยกวา  7  คน 

3.  ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน  ตามขอ  2  ใหองคการบริหาร 
สวนตําบลแตงตั้งบุคคล  ดังตอไปนี้ 
   - ผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  1 คน  ประธานกรรมการ 
   - ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  2 คน  กรรมการ 
   - ผูทรงคุณวฒุ ิ 1 คน       กรรมการ 
   - นายกองคการบริหารสวนตําบล      กรรมการ 

   หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   1 คน     
   - ทองถิ่นจังหวดั        กรรมการ 

               
 / ปลัดองคการ … 
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   - ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล          กรรมการ 
   - ผูแทนพนกังานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง  เลขานุการ 

 (6)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                                   กรรมการ 
(7)    ผูแทนพนกังานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง     เลขานุการ    

  4.  ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมประสงคเปนกรรมการตามขอ  3 (4)  ใหแตงตั้งผูที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเปนกรรมการแทน 

5. กรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของตาม 
ขอ 3 (2) ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งจากหวัหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการทีม่ีระดับตําแหนงตั้งแตระดับ 7 
ข้ึนไปในสังกัดสวนราชการนัน้ หรือนายอําเภอในจังหวัดนั้น 

6.  กรรมการคดัเลือกเพื่อพจิารณา รับโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒ ิ ตามขอ  3 (3)           
ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มคีวามรู  
ความสามารถหรือผูมีประสบการณ ในดานการบรหิารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง ดานกฎหมาย  
และงานดานทองถิน่ ซึ่งอาจเปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิน่หรือบุคคลทัว่ไปที่มีความรู
ความสามารถดังกลาว 

7.  เลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนตามขอ  3  (7)  ใหนายกองคการ 
บริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่ทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอน  ทาํหนาที่ในงาน
ดานธุรการตาง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนและ  งานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  และที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่                        พ.ศ. 2547 
 
 

ประชา  มาลนีนท 
(นายประชา  มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 
 



 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เรื่อง  กาํหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจบุุคคลเปนพนักงานสวนตําบล    

********************************** 
  โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวนัที ่ 21  สิงหาคม  
2545  เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง  และสภาวการณปจจุบัน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ  2   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  
เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืนสําหรับพนกังานสวนตําบล  ลงวนัที ่ 22  พฤศจิกายน  2544   
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  5 / 2547   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547    ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลไว  ดังตอไปนี ้
                        1.  ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑการ
สอบแขงขันเพือ่บรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545 
   2.   การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล     
ไมสามารถดาํเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) ดําเนินการแทน
ใหกอน หากไมสามารถทาํไดใหรองขอสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ดําเนนิการแทนก็ได   
  3.    ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันขึ้นคณะหนึง่  
จํานวนไมนอยกวา  5  คน   ประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกีย่วของ  ผูทรงคุณวุฒหิรือพนักงานสวนตําบล
เปนกรรมการ  โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ  
  4.    คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันอาจแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัการสอบแขงขันไดตามความจําเปน  
  5.    ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปน  และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน  และวธิีดําเนนิการเกี่ยวกับการ
สอบแขงขันนี้  แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา  5  วันทาํการ 

 
/ 6.    หลักสูตร … 
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  6.    หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับตาง ๆ  
ใหเปนไปตามที่กําหนดนี ้
  7.   ใหองคการบริหารสวนตาํบลประกาศรบัสมัครสอบ  โดยระบุรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ  
ดังนี ้

       (1)  ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง  
                   (2)  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนัน้ 
                   (3)  เงนิเดือนทีจ่ะไดรับสําหรบัตําแหนงนัน้  ตามคุณวุฒทิีป่ระกาศรับสมัครสอบ 

           (4)  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
                          (5)  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมคัรสอบ 

(6)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี และการยกเลิก 
บัญชีผูสอบแขงขันได 

(7)  เร่ืองอื่น ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ   
  ประกาศรับสมัครสอบนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครสอบกอนวนัที่เร่ิม
รับสมัครสอบ  และจะประกาศทางวทิยกุระจายเสยีงหรอืทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
  8.    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ  โดยใหมีกาํหนดเวลา     
รับสมัครสอบไมนอยกวา  15  วันทาํการ 
  ในกรณีทีม่ีเหตผุลและความจาํเปนตองขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่
คณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันเสนอแนะองคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศขยายกาํหนดเวลารับ
สมัครสอบได  แตทั้งนี้ เวลาที่จะขยายตองมีเวลาไมนอยกวา  15  วันทาํการ  นับต้ังแตวันถัดจากวนัสุดทายของ
การรับสมัครสอบและจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวนัปดรับสมัครสอบครั้งนั้นดวย 

9. ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสาํหรับตําแหนงทีส่มัครสอบตามอัตราดังนี ้
(1)  ตําแหนงระดับ  1  หรือตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 50 บาท        

แตไมเกิน  100  บาท 
                      (2)  ตําแหนงระดับ  3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 100 บาท  แตไมเกนิ  200  บาท 

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขาสอบแลว  เวนแต
มีการยกเลิกการสอบครั้งนัน้ทั้งหมด  เนื่องจากมกีารทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ  14  จึงใหจายคืน
คาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 

10. ในกรณีที่ผูสมคัรสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการหรือ
พนักงาน          

สวนทองถิ่น  และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยู ซึ่งใช    
/ คุณวุฒิ … 
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คุณวุฒิเชนเดยีวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู  จะตองยืน่หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุอนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนงัสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาสอบสําหรบัการสอบแขงขันครั้งนัน้ 

11. ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอยกวา   
5  วันทาํการ 

12. การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ 
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ  60  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงหลักวชิาการวัดผลดวย 
  13.   ในการสอบแขงขัน จะตองทําการสอบตามหลกัสูตรทุกภาค คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตาํแหนงกอน แลวจงึใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ  12  สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 
  14.   กรณีที่ปรากฏวามกีารทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการสอบแขงขัน    ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ     
เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวชิาหรือ
เฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเหน็สมควร  ถาหากองคการบริหารสวนตําบล  
ใหยกเลกิการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวชิานัน้ หรือ
เฉพาะภาคนัน้ใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมสิีทธิเขาสอบอกีตอไป 
  15.    เมื่อไดดําเนนิการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงาน
ผลการสอบตอองคการบริหารสวนตาํบล  เพื่อองคการบริหารสวนตําบลจะไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดตอไป 
  16.    การขึ้นบญัชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดคะแนนวิชาภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากนัอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา 
  17.    บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบแขงขัน
อยางเดยีวกนันั้นอีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปนอนัยกเลกิ  
เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวบัญชีผูสอบ



แขงขันไดคร้ังกอนนัน้ยงัคงมีผลใชไดตอไป  แตทัง้นี้ตองไมเกนิ  30  วัน  นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผู
สอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ  2  ป  หรือวันที่ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี 
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  18.     ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาของบัญชีสอบแขงขันที่ไดดําเนนิการและมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตาํบลอืน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น หรือสวนราชการอื่น 
ที่มีความประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว เพือ่แตงตั้งผูสอบแขงขันไดใหดํารงตําแหนงสายงาน
เดียวกนัในสวนราชการนัน้ โดยใหเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ทีส่อบแขงขันได   ตามบัญชีการสอบนั้น 

19.   ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้ ใหเปน 
อันยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 

                    (1)   ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
                           (2)  ผูนั้นไมมารายงานตวัเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่ผูดําเนนิการ 
สอบแขงขัน  หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกําหนด  โดยมหีนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบยีน 

(3)  ผูนัน้มีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ 
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

                    (4)  ผูนัน้ประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน         
แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนัน้จึงไมประสงคจะ 
รับการบรรจุ 

(5)  ผูนัน้ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตาํแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบัญช ี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 
  20.    ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว   ถาบัญชี
นั้นยังไมยกเลกิ  และองคการบริหารสวนตาํบลพิจารณาเห็นวามีเหตุอันสมควร  จะอนุมัติใหข้ึนบญัชีผูนั้นไว
ในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได  สําหรบัผูซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชเีนื่องจากไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  
และประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงทีส่อบได และบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยงัไมยกเลิกใหข้ึนบญัชีผูนั้น
ไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 
  21.   การดําเนินการสอบแขงขันใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนนิการดังตอไปนี ้
                            (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 1 ชุด และสําเนา 
ประกาศรับสมัครสอบ  2  ชุด  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัคร
สอบไมนอยกวา  7  วันทาํการ  โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขันจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) ทราบดวย 



  (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ิน  ใหองคการบริหารสวนตาํบลรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )ไมนอยกวา 7 วันทําการ  แตไมเกนิ 30 วันทําการ นับแตวันประกาศผลสอบ  
โดยใหสงเอกสารดังตอไปนี ้

/ ก.  บัญชี … 
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 บัญชีกรอกคะแนน                 1   ชุด .א 
 สําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได    1   ชุด .ב 

                                 (3)  เมื่อมีการยกเลกิการขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันได   หรือข้ึนบญัชีไวตามเดมิใหรายงาน
ไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  ไมนอยกวา 7 วันทําการ  แตไมเกิน 30 วันทําการ
นับแตวันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
                                 (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขา
สอบ  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอื่น ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.) โดยดวนทีสุ่ด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่      22  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 

ประชา  มาลนีนท 
(นายประชา  มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง  กาํหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขนั 

เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนกังานสวนตําบล 
********************************** 

  โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตาํบลลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง  และสภาวการณปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ  3   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  
เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืนสําหรับพนกังานสวนตําบล  ลงวนัที ่ 22  พฤศจิกายน  2544   
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  5 / 2547   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547    ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุ
บุคคลเปนพนกังานสวนตําบล  ไวดังตอไปนี ้
                        1.  ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลลงวนัที ่ 21  
สิงหาคม  2545 
   2.  องคการบรหิารสวนตําบล  อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
พนักงานสวนตําบล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี ้

(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทนุเลาเรยีนหลวงหรือทุนขององคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิีค่ณะกรรมการกลางพนกังาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได 



(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลาํดับ
ที่ที่สอบได เนือ่งจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

         / (5)  กรณีการ … 
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(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   

เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว   แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบคุคลที่มีความรู ความสามารถและความชาํนาญสูง    
เขารับราชการในฐานะผูชาํนาญการ 

(7) กรณีอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 
3.   การคัดเลือกในกรณีทีม่เีหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันตามขอ 2  เพื่อบรรจุบุคคล

เปนพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการคัดเลือก     
  4.  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทนุเลาเรียนหลวงหรือทนุขององคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 2 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึน้ เพื่อเขารับ
ราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ 2 (2)  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนนิการ ดังนี ้

(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาํหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด 

(2) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล  ผูทรงคุณวุฒแิละผูแทนหนวยราชการ   
ที่เกี่ยวของ  โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 

(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด นอกจากนีอ้าจใชวิธี
สัมภาษณเพิม่เติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตนสามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน 
หรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่เห็นสมควรก็ได 

5.  การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล         
(ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 2 (3) ใหองคการบริหาร
สวนตําบลดาํเนินการ ดังนี ้



       (1)  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรือ่ง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น   เงินเดอืนที่จะ
ไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก  วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร  แบบใบ
สมัคร คุณวุฒกิารศึกษา เอกสารและหลกัฐานที่ใชในการสมัคร  ทั้งนี ้ การประกาศรบัสมัครคัดเลือกนัน้  ให
ปด 

           / ประกาศ … 
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ประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมคัรกอนวนัที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทาํการ  และจะ
ประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
       (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยืน่ใบสมัครตามแบบที่กาํหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกีย่วของตามที่คณะกรรมการดาํเนนิการคัดเลือกกําหนด  โดยใหผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกเสียคาธรรมเนยีมเขารับการคัดเลอืก สําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังนี ้

-  ตําแหนงระดับ  1  หรือตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 50  บาท  แตไมเกนิ  
100 บาท 

-  ตําแหนงระดับ  3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 100  บาท แตไมเกนิ 200 บาท 
       คาธรรมเนยีมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้ จะไมจายคนืใหเมื่อไดมกีารรับสมัครคัดเลือก
เสร็จเรียบรอยถูกตองแลว 
       (3)  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึง่   
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ  โดยเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 
       (4)  คณะกรรมการดาํเนนิการคัดเลือก อาจพิจารณาดาํเนนิการคัดเลอืก โดยวิธีสัมภาษณ 
วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธหีนึง่หรอืหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสมในการนี้
คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
       (5)  เมื่อไดดําเนนิการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  รายงาน
ผลการคัดเลือกตอผูดําเนนิการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชรีายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลาํดับตามผล
คะแนนตาม (4)  เพื่อผูดําเนนิการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดบัตอไป 
       (6)  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจาํนวนตําแหนงวาง และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น 
หรืออาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทัง้นีใ้หอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล 



  6.  การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดบัที่ที่สอบได เนื่องจาก
อยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตวัขอรับการ
บรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 2 (4)  ใหองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก  ดังตอไปนี ้

/ (1) ใหผูประสงค … 
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(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาํหนดและหนงัสือรับรอง 
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาํหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนา หลักฐานการ
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  

(2) เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลวเหน็วา ผูนั้นพนจากราชการทหาร 
โดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วนั นับแตวันพนจาก
ราชการทหาร  

(3) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนนิการ 
ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 
  7. การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   เนื่องจากได    
มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว    แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีส่อบ 
แขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 2 (5)  ใหองคการบริหารสวนตําบล 
เปนผูดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
       (1)  ใหผูที่ประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนงัสือแสดงความประสงคขอบรรจุเขารับราชการ
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15  วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ และแตงตั้ง  
       (2)  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดพจิารณาแลว เหน็สมควรที่จะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ 

(3)  หากองคการบริหารสวนตําบลนัน้มีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนนิการ 
ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได     

8.  การคัดเลือกบคุคลที่มีความรู ความสามารถและความชาํนาญสูง เพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในฐานะผูชาํนาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนนิการคดัเลือก   
โดยดําเนนิการตามที่กาํหนดในประกาศกาํหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการของ  
องคการบริหารสวนตําบล 
  9.   เมื่อไดมีการดําเนินการคดัเลือก ตามทีก่ําหนดในประกาศนี ้ ใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 



       (1)  สงสําเนาคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือก
ไมนอยกวา  7  วันทําการ  โดยใหสงสาํเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 

/ (2)  เมื่อการ … 
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     (2)   เมื่อการคัดเลือกเสร็จส้ิน  ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน  5  วันทาํการนับแตวนัประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนนิการ
คัดเลือกแลวเสร็จ  โดยใหสงสําเนาบัญชผูีไดรับการคัดเลือก  1  ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
       (3)  หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ อ่ืน ๆ  
นอกจากทีก่ําหนดไวเดิม  ใหรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  โดยดวนที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    22  กรกฎาคม    พ.ศ. 2547 
 
 

ประชา  มาลนีนท 
(นายประชา  มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล    
เรื่อง  กาํหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสาํหรับพนักงานสวนตําบล 

 

*********************************** 
   โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล   เร่ือง  กําหนดหลกัเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรบัพนกังานสวนตําบล  ลงวนัที ่ 21  สิงหาคม  2545  
เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง  และสภาวการณปจจบัุน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ  3   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  2544          
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  5 / 2547   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547    ไดมีมติใหกาํหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบลไว  ดังตอไปนี้ 
                        1.  ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลงวนัที่  21  สิงหาคม  2545 
                        2.  ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล  (เพิ่มเตมิ)  ลงวนัที ่ 27  ธันวาคม  2546 
  3.   การสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตาํบลเปนผูดําเนินการสอบ
คัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดาํเนนิการได  อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนนิการแทนใหกอน  หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวนราชการ  หรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนนิการแทนก็ได 

4.    ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจาํนวน  
ไมนอยกวา  7  คน  ดังนี ้

(1) กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร ใหแตงตัง้ 



กรรมการ  ประกอบดวย 
   - ผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  1 คน  ประธานกรรมการ 
   - ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  2 คน  กรรมการ 
   - ผูทรงคุณวฒุ ิ 1 คน       กรรมการ 

      
/ นายก  … 
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   - นายกองคการบริหารสวนตําบล      กรรมการ 

   หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   1 คน     
   - ทองถิ่นจังหวดั        กรรมการ 
   - ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล     กรรมการ 
   - ผูแทนพนกังานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง  เลขานุการ 
      (2)  กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติ ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ   ผูแทนหนวยราชการ   
ที่เกี่ยวของ  และพนกังานสวนตําบลเปนกรรมการ   โดยใหคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก 3 ฝาย คือ ฝายผูแทน
ทองถิ่น  ฝายผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

5. คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจต้ังกรรมการออกขอสอบ  กรรมการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือกรรมการหรือเจาหนาทีดํ่าเนนิการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเร่ืองอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจาํเปน 

6.   ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบขอเขยีน  
สัมภาษณ  และระเบียบเกีย่วกับการสอบไดเทาทีจ่ําเปน  และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกีย่วกบั
การสอบคัดเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา   5 วันทําการ 

7.    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามที่กาํหนดทายนี ้
8.    ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบชุื่อตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอืน่ที่ผูสมัครสอบควรทราบ
โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย 

9.    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกาํหนดเวลารับ   
ใบสมัครสอบ     ไมนอยกวา 10 วันทําการ 

10  ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมคุีณสมบัติครบถวนตามที่กาํหนดในประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 6 ในวนัรับสมัครสอบคัดเลือก          

11.  ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวนัสอบไมนอยกวา    
5  วันทาํการ 



12.  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ 
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ  ทั้งนี้ใหคํานงึถงึหลกัวิชาวัดผลดวย 

13.    การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
คัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทัว่ไป  หรือภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอนแลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ 10 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 

/ 14.    ในกรณี  … 
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14.    ในกรณีที่ปรากฏวามกีารทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบคัดเลือก    ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหารสวนตําบล  
ทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาค 
ที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม    สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอกีตอไป 

15.    เมื่อไดดําเนนิการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก
รายงานผลการสอบตอองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
  16.    การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสงูสดุลงมา 
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
  17.    บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับต้ังแตวันขึ้นบัญช ี แตถามีการสอบ    
คัดเลือกอยางเดียวกนันัน้อกี  และไดข้ึนบญัชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได   คร้ังกอน
เปนอันยกเลกิ   
            กรณีองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใช
บัญชีเพื่อแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงทีว่างใหขอใชบัญชีจากองคการบรหิารสวนตาํบลหรือบัญชี
องคกรอื่นใดทีอ่งคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหดําเนนิการภายในจังหวัดกอนขอใชบัญชีจากองคการ
บริหารสวนตําบลหรือองคกรอื่นที่ไดรับมอบใหดําเนินการสอบในจังหวดัอื่น  และใหขอใชไดเฉพาะบัญชีสอบ
คัดเลือกสายงานผูปฏิบัติเทานัน้สวนบัญชสีอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลอืน่ไมสามารถขอใชบัญชีได 



            ยกเวน กรณีการสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตาํแหนงผูปฏิบัติงาน 
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตาํบล  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวนี้  ใหใชไดไมเกิน 60 
วัน นับแตวนัขึน้บัญชี ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจขององคการบริหารสวนตาํบล   

18.  การดําเนนิการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)  สงสําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก 1 ชุด    และสําเนา 

ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชดุ  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด)  กอนวนัเริ่มตน 
รับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วนัทาํการ โดยใหสงสาํเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 

/ (2) เมื่อการ … 
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(2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว    ใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.จังหวดั) ไมนอยกวา 7 วันทาํการ  แตไมเกิน 30  วันทําการ  นบัต้ังแตวันประกาศผลสอบ ดังตอไปนี้ 
 ก. ขอสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  1  ชุด 

            ข. บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
                                      ค. สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด 

(3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบญัชีผูใดไวตามเดิมใหรายงาน
ไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  ไมนอยกวา 7 วันทําการ แตไมเกิน 30 วนัทาํการ 
นับต้ังแตวนัยกเลิกหรือข้ึนบญัชีผูนั้น 

(4)  หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรบัสมัครสอบ  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขาสอบ  
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรอือ่ืน ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยดวนที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 
 

ประชา  มาลนีนท 
(นายประชา  มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล    
เรื่อง  กาํหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

**************************** 
  โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ลงวนัที ่  
21  สิงหาคม  2545  เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง  และสภาวการณปจจุบัน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ  5   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  2544          
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  5 / 2547   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547  ไดมีมติใหกาํหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 
ไว  ดังตอไปนี ้
                          1.  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ
การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นลงวนัที ่ 21  สิงหาคม  2545 
                          2. ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑ
การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)  ลงวนัที ่ 30  มิถนุายน  2546 
                          3. ใหยกเลกิประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล   เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑ
การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)  ลงวนัที ่ 29  ตุลาคม  2546 



  4.  การคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับทีสู่งขึ้น ใหดําเนนิการ
ได 3 กรณี ดังนี ้

4.1  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้น 
ในระดับควบสําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

4.2  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้น   
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ  ตําแหนงสายงาน   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยหีรือตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะ 

/ 4.3 การคัดเลือก … 
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4.3 การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น  
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตาํบล 
  5.  การคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับทีสู่งขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงระดับควบตามขอ 4.1 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนนิการ 
คัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด    ดังนี ้
            5.1  พนักงานสวนตําบลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น    

5.2  ใหดําเนนิการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทีผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนัน้  

5.3  ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอ   5.2   โดยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน (א 
(  หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง (ב 

ที่จะประเมิน 
(  การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง (ג 
(  สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น (ד 

          5.4  เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมนิเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือน 

           5.5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 



 6.  การคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตาํแหนงผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ตามขอ 4.2  ใหองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
กําหนดภายใตเงื่อนไข  ดังนี ้

          6.1  พนักงานสวนตําบลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  ตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

/ 6.2 ใหแตงตัง้ … 
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            6.2  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  โดยใหมีคณะกรรมการประกอบดวย   

(  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนกังานสวนตําบล  หรือผูที่เคย (א 
เปนขาราชการหรือพนกังานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสงูกวาผูขอประเมนิอยางนอย  
1  ป  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนัน้  ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 
    (ข)  กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล  หรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล  ที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน  
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึง่มผีลงานเปนทีป่ระจักษในความสามารถ  
จํานวนไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกิน  5  คน 
    (ค)  เลขานุการใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ  จํานวน  1  คน 

6.3 ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนัน้ 

          6.4 ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 6.2   กําหนดแบบ และวิธกีารประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมนิผลงาน ตามขอ 6.3  โดยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ (א 
และประวัติการรับราชการ 

( หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตาํแหนงที่จะ (ב 
ประเมนิ 

(  การประเมนิคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง (ג 
(  สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบังคับบัญชา (ד 

          6.5  เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมนิเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือน 



             6.6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 7.  การคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตาํแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตามขอ 4.2 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนนิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดภายใตเงือ่นไข ดังนี ้

          7.1  พนักงานสวนตําบลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  ตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

        / 7.2 ใหแตงตัง้ … 
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            7.2  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงานโดยองคประกอบของ      
คณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต. เร่ืองประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับ  เพื่อแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ในสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

          7.3  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานทีผ่านมาของพนักงานสวนตําบลผูนัน้ 

          7.4  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 7.2 กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมนิผลงาน ตามขอ 7.3  โดยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ (א 
และประวัติการรับราชการ 

(  หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ (ב 
ประเมิน 

(  การประเมนิคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง (ג 
(  สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบังคับบัญชา (ד 

7.5 เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพื่อ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือน 
           7.6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้น 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
                          8.  การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  4.3 ให องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนนิการ 



คัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดาํเนนิการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ดําเนนิการแทนใหกอน   หากไมสามารถทาํไดใหรองขอสวนราชการ  หรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนนิการแทนก็ได 
         การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให องคการบรหิารสวนตําบลดําเนนิการตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด  ดังนี ้

8.1  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา  7  คน  ประกอบดวย 
-  ผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต. จังหวดั)  1 คน   

เปนประธาน 
-  ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   (ก.อบต.จังหวัด)   2  คน  

กรรมการ 
/ - ผูทรงคุณวฒุิ … 
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-  ผูทรงคุณวฒุิ  1  คน  กรรมการ 
-  นายกองคการบริหารสวนตาํบล หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตาํบล  

กรรมการ 
-  ทองถิน่จงัหวัด  กรรมการ 
-  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  กรรมการ 
-  ผูแทนพนักงานสวนตําบล     ซึง่นายกองคการบริหารสวนตําบล  แตงตัง้  เลขานกุาร 

8.2  หลักเกณฑและวิธกีารคดัเลือก ใหดําเนินการโดยวิธกีารสัมภาษณ วิธกีารประเมนิ หรือ
วิธีอ่ืนใดวธิีหนึง่หรือหลายวิธตีามความเหมาะสม  โดยกําหนดรายการดงัตอไปนี ้

 8.2.1 เกณฑในการคัดเลือก        
           เกณฑในการคัดเลือกควรจะพิจารณาวาผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลอืกแตละคนมคีวามรู 

ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณและผลงานในอดีต  วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับ 
การคัดเลือก  ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ  อยางไร  โดยใหผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือก  จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดาํรงตําแหนงที่เขารับการคัดเลอืก  และนําเสนอผลงาน
ในอดีตที่ประสบความสาํเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว  ซึง่กาํหนดเกณฑการ
ใหคะแนน  ดังนี ้
       8.2.1.1  สมรรถนะหลกัทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที ่ ความประพฤติและ 
คุณลักษณะอื่น ๆ  จํานวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(1)  วิสัยทัศนและผลงานทีป่ระสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  40  คะแนน 
      ความรอบรูงานในหนาที ่ พจิารณาจากความรูงานในหนาที่ของตาํแหนง 

ที่จะแตงตั้ง  รวมทัง้ความรูเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 



        (ก)  วิสัยทศันในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน 
             วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก  ผูเขารับการ        
คัดเลือก  จะตองจัดทาํเอกสารเพื่อแสดงวสัิยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  โดยควร
จะนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ  ดังนี ้

• ขอมูลสวนบุคคล 
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
• แนวทางพัฒนางานในหนาที ่
• แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลหากไดรับการคัดเลือก 

        (ข)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  20  คะแนน 
/ ผูเขารับการ … 
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              ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทาํเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาํเร็จ 
มาแลว  และเกดิผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถทีจ่ะนาํไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวน
ราชการอื่นได  เชน  การจัดโครงการใหม ๆ  ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ  หรือ  การคิดคน 
แนวทางบริหารงานใหม ๆ  และสามารถนาํไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง  โดยใหจัดทาํเปนเอกสาร
นําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
   (2)  ความสามารถในการบริหาร  30  คะแนน  พจิารณาจาก 

    (ก) ความรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน  เชน หลกัการบริหารสมัยใหม     
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชงิกลยทุธ  เทคนิคการบริหารตาง ๆ 

    (ข) ความสามารถในการบริหารอยางมอือาชีพ  จาํนวน 10 คะแนน พิจารณา 
จากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยทุธ  ความเปนผูนาํ  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ   
ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 

     (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจาก 
การยืดหยุนและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับสวนอืน่ 

(3)  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  30  คะแนน  โดยพจิารณาจาก 
         (ก)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสาํหรับนักบริหารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ   เชน   มุงประโยชนของ  
สวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานาํ   
กลาเปลี่ยน  มคีวามโปรงใส   
        (ข)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใสหนาที ่



การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกบัทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
        (ค)  มนุษยสัมพนัธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกบัผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ     
แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดี 
กับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
        (ง)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคดิเห็นที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน  การสือ่สารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน 
รวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
        (จ)  ความมั่นคงในอารมณ  พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 
        (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จาํนวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทนัทวงที  และมีเหตุผลเปนทีย่อมรับได 

/ 8.2.1.2  คุณสมบัติ … 
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       8.2.1.2  คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ไดแก 
              (1)  การไดรับเงินเดือน  20 คะแนน             
              (2)  วุฒิการศึกษา 15  คะแนน 
              (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  20  คะแนน    

             (4)  อายุราชการ    15  คะแนน 
(5)  การรักษาวินัย(ยอนหลัง  5 ป)  15  คะแนน 
(6)  ความดีความชอบ(ยอนหลัง 5 ป)  15  คะแนน 

        8.2.2  วิธีการคัดเลือก 
                กําหนดวิธกีารที่ใชในการประเมนิ  โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ   หรืออาจใชวธิีการอืน่เพิม่เติม  
เพื่อใหไดขอมลูที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  ความเหมาะสมของผูสมัครตามที่ประกาศไวใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยกําหนดใหผูเขารับการคดัเลือกจะตองจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทศันในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาํเร็จ    
โดยตองยืน่เอกสารตามจาํนวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวนัรับสมัคร  
ตามทีก่ําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบ
ความสาํเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก  ในวนัที่เขารับการคัดเลือกตามที่กาํหนดไวในประกาศรับสมัคร 

        8.2.3  ข้ันตอนการคัดเลือก 
8.2.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง 

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสาํหรับตําแหนง ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีตําแหนงวางแจงชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง และขอมูลตางๆ สําหรบัใชประกอบการพิจารณา เชนหนาที่



ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง เปนตน (ตามแบบ
แนบทาย) ใหคณะกรรมการคัดเลือกที่ อบต.แตงตั้งวิเคราะหงานในตําแหนงทีว่างหรือจะวาง  กาํหนดความรู
ความสามารถ  คุณลักษณะทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงานสาํหรบัตําแหนง  หรือเปนการกาํหนดวาพฤติกรรมแบบ
ใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้นไดประสบความสาํเร็จ  ซึ่งไดแก 
สมรรถนะหลกัทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ  และคุณลักษณะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด  ทัศนคติ  คานิยมสรางสรรคของนักบริหารทีพ่ึงมี  การ
ปฏิบัติงานที่จาํเปนตองดําเนนิการตามหลกัการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเปน
แรงขับ   ใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ เปนตน 
    8.2.3.2  คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลกัเกณฑ  วิธีการ  ข้ันตอนในการ 
คัดเลือก  พนกังานสวนตาํบลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่วางใหสอดคลองกบัหลกัสตูรและวิธกีารคัดเลือก   
คุณสมบัติมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และประกาศใหทราบทัว่กนั  ดังนี ้
          / (1) กําหนด … 
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          (1)  กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวาแตละพฤติการณหรือคุณลักษณะตาง ๆ 
นั้น  ควรจะพจิารณาจากขอมลูใดประกอบการพจิารณาเพือ่ใหทราบถงึความรูความสามารถ  ทกัษะของ
ผูบริหาร  เชน  พิจารณาจากประวัติการทํางาน  ประวัติสวนบุคคล  ประสบการณ   การฝกอบรม  และดูงาน  
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานบรหิารการจัดการ  วิสัยทศัน  เปนตน 
          (2)  กําหนดวิธกีารที่ใชในการประเมนิ  โดยใชวธิีการสัมภาษณ  หรืออาจใช
วิธีการอื่นเพิ่มเติม  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวสัิยทัศนและผลงานที่ประสบความสาํเร็จที่ผานมา
เพื่อใหไดขอมลูที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  และความเหมาะสมของบคุคลในตําแหนงที่เปด
คัดเลือก   
ทั้งนี้ใหระบุจาํนวนเอกสารทีต่องจัดสง กําหนดวนัสงเอกสารวิสัยทัศนและผลงานและกําหนดเสนอวิสัยทัศน
และผลงานในวันคัดเลือก  (สัมภาษณ) 
        (3)  ใหประกาศกาํหนดวัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 
15 วันทําการ และใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และใหประกาศกําหนดวนั เวลา สถานที่
ดําเนนิการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก กอนวนัดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วนัทาํการ 
        (4)  การประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  ใหกาํหนดวนัคัดเลือกใหพรอมกัน 
ทั่วประเทศปละไมเกิน  4  คร้ัง  ดังนี ้

1) คร้ังที่ 1  วันเสารที่สองของเดือนมีนาคม 
2) คร้ังที่ 2  วันเสารที่สองของเดือนมิถนุายน 
3) คร้ังที่ 3  วันเสารที่สองของเดือนกันยายน 
4) คร้ังที่ 4  วันเสารที่สองของเดือนธันวาคม 



   (5)  ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบ 
ความสําเร็จตามจํานวนที่กาํหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  เพื่อให 
คณะกรรมการคัดเลือกไดศึกษาพิจารณากอน 
   (6)  ในการดําเนินการคัดเลอืก  ใหเลขานกุารคณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชื่อ
พนักงานสวนตําบลที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตัง้  ซึง่มีคุณสมบติัครบถวน  และอยูใน 
หลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดาํรงตําแหนงที่จะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก  โดยขอมูลดังกลาว จะตอง
ประกอบดวยรายละเอยีดดังนี ้
    (ก)  รายละเอยีดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และความตองการของ
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  เชน  ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง  ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน   
การควบคุมบังคับบัญชา  ความสมัพนัธกบัตําแหนงอื่น  และขอมูลอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่
จะ 
           / สามารถ … 
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สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรอืคุณลักษณะที่พงึประสงค  และจําเปนตอการปฏิบัติงานใน
ตําแหนง  เปนตน 
    (ข)  ขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  และประวัติสวนตวัของ 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก  เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติการศึกษา         
การฝกอบรม  ดูงาน  ประสบการณ  ความสามารถ  ความชํานาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสําคัญ 
พิเศษหรือผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการประวัติทางวนิัยในอดีตของพนักงานผูนัน้ 
ซึ่งควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ  และไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณและทนัสมัยอยูเสมอ 
    (ค)  ขอมูลยอนหลงั  2  ป  เกี่ยวกบัผลการปฏิบัติงานประจําปของผูสมัคร 
เขารับการคัดเลือกทุกคน   
   8.2.4  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลอืกแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่าํสุดและใหพจิารณาผูทีม่ีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับ
การแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันให
จัดลําดับ 
ผูที่คะแนนเทากัน  ดังนี ้

(ก)  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสมัภาษณกอน 
(ข)  ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพจิารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

               ในตําแหนงระดับปจจบัุนกอน 



  (ค)  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตาํแหนงและระดับพรอมกนัใหพิจารณาจาก 
                   เงินเดือนมากกวา 

(ง)  ถาเงินเดือนเทากนั  ใหพจิารณาจากอายุราชการ 
(จ)   ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 
(ฉ)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดยีวกนัใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 
(ช)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกนัพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอาย ุ
      มากกวา 
8.2.5  เมื่อไดดําเนนิการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล 

การคัดเลือกตอองคการบริหารสวนตาํบล  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผล
คะแนนรวม  โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย  เพื่อจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และแจงใหองคการ
บริหารสวนตําบลแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตาํแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
   8.2.6  ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) 

/ 8.2.7  ในกรณี … 
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   8.2.7  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจาํนวนตําแหนงวาง และภายหลงั 
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลาํดับที่ถัดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  ภายใน  60  วัน หรืออาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้ใหอยู
ในดุลยพนิิจขององคการบริหารสวนตําบล  
  9. ใหองคการบริหารสวนตําบล  รายงานการดําเนนิการคัดเลือก ดังนี ้

9.1  สงสําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ 
รับสมัครเขารับการคัดเลือก 2 ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัคร 
ไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสาํเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 

9.2  เมื่อการคัดเลือกเสรจ็ส้ิน    ใหองคการบรหิารสวนตําบล รายงานไปยงัคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก  โดยใหสงเอกสาร   
ดังตอไปนี้ 
   ( ก ) สําเนาบญัชีการกรอกคะแนน 1  ชุด 
   ( ข ) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1  ชุด 



   9.3  หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก    ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนนิการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก
และอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 
โดยดวนที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่      22  กรกฎาคม   พ.ศ. 2547 
 
 

ประชา  มาลนีนท 
(นายประชา  มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


