
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดสุรินทร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                     

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 69)  
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

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

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบคุลากร   
  หมวดที่ 4   การคัดเลือก 
     ส่วนที่ 1  การสอบแข่งขัน  (ข้อ 56 – ข้อ 66) 
    ส่วนที่ 2  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ (ข้อ 77 – ข้อ 85) 
    ส่วนที่ 3  การสอบคัดเลือก (ข้อ 86 – ข้อ 101) 
    ส่วนที่ 4  การคัดเลือก (ข้อ 102 – ข้อ 108) 
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หมวด  4 
การคัดเลือก 

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

  ข้อ 54  การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                     
พนักงานส่วนต าบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที ่สูงขึ ้น                    
ให้ด าเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้ 
  (๑) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล                
หรือเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
  (2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ          
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
  (3) การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   
  (4) การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบ ส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นข้อ 55 
การด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็น ต้องสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้อง                     
เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก                          
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 
 

ส่วนที่  1 
การสอบแข่งขัน 

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

  ข้อ 56  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี อาจสรรหา           
ผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับการบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่ว่างต่อไป 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเจ้าของบัญชี 
  ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส าหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
  ข้อ 57 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 
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  1. ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดปทุมธานี                        
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.จังหวัดอ่างทอง 
  2. ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี                        
4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ                                          
9.จังหวัดสระแก้ว 
  3. ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์  2.จังหวัดขอนแก่น                           
3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม 
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร                                  
3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอ านาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี 
  6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ  3.จังหวัดเลย  
4. จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวล าภู 7.จังหวัดอุดรธานี   
  7. ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 
5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดล าปาง 8.จังหวัดล าพูน 
  8. ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดก าแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดนครสวรรค์                  
4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์  9.จังหวัดอุทัยธานี 
  9. ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช                          
4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  10. ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี 4.จังหวัดพัทลุง  
5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล 
     ข้อ 58 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
   1. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจ านวน 6 คน 
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)                  
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต.จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง
ที่  ก.อบต.จังหวัดคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่ เห็นสมควร เป็นผู้รับผิดชอบ                          
ในการสอบแข่งขันท าหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่
จ าเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนก า กับดูแล
หน่วยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
   (2) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล          
และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ  1 คน 
   (3) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
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   (4) เลขาธิการ ก.พ.หรือผู้แทน 
   (5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   (6) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
   (7) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรรมการตาม (6) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ   
ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐ                      
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น                    
มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนที่ กสถ.มอบหมาย 
   ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
ให้กรรมการตาม (1) - (7) ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. ก าหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งขัน เ พ่ือให้จังหวัดที่ ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต                            
และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
   2. ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ประกาศผลการสอบแข่งขนัโดยแยกเป็นบญัชีภาค/เขต 
   4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน 
และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอ านวยการตามที่เห็นสมควร 
   5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ                         
หนึ่งคร้ัง 
   6. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
  ข้อ 59 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับต่างๆ 
ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนนให้ทดสอบ                 
โดยข้อสอบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้ 
      (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 25 
คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น    
ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม                     
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์                   
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
      (2)  วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยค
หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  
      (3)  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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   ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล                      
ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่               
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง               
แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ
ในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ทั้งนี้ การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดช่วง
คะแนนสูงสุด ต่ าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ถือว่าเสียไป                         
ไม่ต้องน าไปค านวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 
  การด าเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจด าเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน 
หรือด าเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน
ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  ข้อ 60 วิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน 
       ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันส ารวจตรวจสอบต าแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้ อง              
และด าเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
  1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
      (1) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง 

    (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
      (3) เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
      (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
      (5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
      (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้ 
      (7) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
      (8) เรื่องอ่ืนๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ                
ก่อนวันที่ เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการและแจ้งให้จั งหวัดทุกจังหวัด หรือจะประกาศ                                       
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 
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  2. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ                 
การสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตร 
แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสมัครสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
  3. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ                      
ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน ให้หน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบโดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้น
ก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 
  4. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า                   
10 วันท าการ 
  5. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องน าคะแนนจากการ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  6. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันส าหรับการสมัครสอบตามอัตราที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายค่าธรรมเนียมสอบ                   
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล พิจารณายกเว้น                            
เป็นรายกรณีไป  
  (ความใน 6. ของข้อ 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2556)                                                                              
  7. เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน                    
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน และประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
  ข้อ 61 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  1. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน
อีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
  2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือ
ก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้น
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 62 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
  1. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการ
อ่ืนได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 
  2. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  3. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับ        
ในระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  4. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน                   
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  ข้อ 63  การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
  1. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้ง                
ครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้ งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไป      
ให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 
  2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน
สามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเ พ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่ง อ่ืน                               
ที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็น
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด                   
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพ้ืนที่                     
อยู่ในภาค/เขตที่ก าหนด ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งจนครบจ านวนแล้ว 
  3. การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่า 
มาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
ต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ 
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้อง
สมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 
    กรณีต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้ง
ครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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  ข้อ 64  การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
            ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้สอบ        
แข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง                 
ในต าแหน่งที่สอบได ้
  (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการ
ทีจ่ะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  
  (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 
  ข้อ 65  กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
  กรณทีี่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนต าบล กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริต                               
ในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2549 
  ข้อ 66  การรายงานผลการด าเนินการสอบแข่งขัน 
  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน 
      (1) ให้รายงานการด าเนินการสอบแข่งขันให้ส านักงาน ก.อบต.จังหวัดทราบ โดยส่งส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงาน                        
ส่วนต าบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
      (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน 15 วัน
ท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   ก. บัญชีกรอกคะแนน    1 ชุด 
   ข. ส าเนาประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  1 ชุด 
      (3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพ่ิมเติมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลนับแต่วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
      (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 
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  2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงานผล                
ตามข้อ 1. ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
  (ความในข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 ข้อ 66 ข้อ 67 
ข้อ 68 ข้อ 69 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 72 ข้อ 73 ข้อ 74 และข้อ 75 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2555)                                                                              
 

ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

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

 
 

  ข้อ 77  การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามข้อ 54 (2) ให้องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  ข้อ 78  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหาร                 
ส่วนต าบล ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน         
วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมโดยก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
  (๒) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ข้อ 79  องค์การบริหารส่วนต าบล อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่จ าเป็นต้นสอบแข่งขันได้ในกรณีดังนี้ 
  (๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน                       
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ 
  (๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน                 
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้  
  (๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับที่                
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลที ่ม ีความรู ้ ความสามารถและความช านาญสูง                        
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ 
  ข้อ 80  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศตามข้อ 79 (1) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้า
รับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 79 (2) ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกด าเนินการ ดังนี้ 
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  (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมหลักฐาน การศึกษา
และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 
  (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการ                 
ที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
  (3) ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดล าดับผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในล าดับต้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุ         
ตามองค์ประกอบอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 
  ข้อ 81  การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล                
(ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น เงินเดือน                      
ที่จะได้รับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ
สมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร
คัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
                        -  ต าแหน่งระดับ 1 หรือต าแหน่งระดับ 2 ต าแหน่งละไม่ต่ ากว่า 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท 
   -  ต าแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ต าแหน่งละไม่ต่ ากว่า  100 บาท  แต่ไม่เกิน 200 บาท 
  ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว 
   (3)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ                
ที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
  (4)  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน 
วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการ
อ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 
  (5)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผลคะแนน
ตาม (4) เพ่ือผู้ด าเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                     
ที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป 
  (6)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น 
หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ข้อ 82  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 79 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ คัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษาและส าเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
  (2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก                   
ราชการทหาร  
  (3)  หากองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ด าเนินการ     
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
  ข้อ 83  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แตม่ีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 79 (5) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการ                  
และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง  
  (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
  (3) หากองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ด าเนินการ    
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้     
  ข้อ 84  การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพ่ือบรรจุเข้า                  
รับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือก โดยด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 5 ข้อ 111 ถึง ข้อ 115 
  ข้อ 85  เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือก ตามที่ก าหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1 ชุดและส าเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อนเริ่มรับสมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 
  (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือด าเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งส าเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ทราบด้วย 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ 
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด 
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ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

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

 
 

   ข้อ 86  ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้                          
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้  โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น เป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือก และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือก
  ข้อ 87  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
             87.1 กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก                      
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย  
   (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นประธาน 
                        (๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่ง    
ที่สอบคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
   (๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                     
ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
        (๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
                         (๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบ
คัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือกต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลอ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
        ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนต าบลในองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑ คน เป็นเลขานุการ                     
และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
                  87.๒ กรณีร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบล เป็นหน่วยด าเนินการ                                   
สอบคัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง                  
จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นประธาน  
                            (2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ                   
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
                            (3) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน ๑ คน 
                            (4) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
                            (5) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ                
ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
  ข้อ 88  คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง กรรมการด้านอ่ืนๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก                     
และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 
            ข้อ ๘๙  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์                  
และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป                                      
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  ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหาร ให้ก าหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  (๑)  ครั้งที่  ๑  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม  
  (๒)  ครั้งที่  ๒  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 

(๓)  ครั้งที่  ๓  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
(๔)  ครั้งที่  ๔  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 

  ข้อ ๙๐  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต. ก าหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
  ข้อ ๙๑  ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ   
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ โดยระบุชื่อต าแหน่ง สายงาน และจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์                         
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนั้น
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงาน                   
ส่วนต าบลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย ก็ได้ 
  ข้อ ๙๒  ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะก าหนด             
ให้รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 
  ข้อ ๙๓  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด                            
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ข้อ ๙๔  ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ                      
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 
  ข้อ ๙๕  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน               
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  ข้อ ๙๖  การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกันหรือด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 95                          
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งบริหารต่างสายงาน ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง     
  ข้อ ๙๗  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความ         
ไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกทราบ                  
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด      
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                   
การทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
  กรณีหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลมีอ านาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 
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  ข้อ ๙๘  เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบผ่านเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และล าดับที่ที่สอบ
คัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป  
  ข้อ ๙๙  การประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 95 ให้เรียงล าดับที่ 
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ทั้งนี้ ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือก จ านวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศ                 
รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันและเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก                                                       
  ข้อ ๑๐๐  การด าเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และส าเนาประกาศ              
รับสมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก่อนวันเริ่มรับสมัคร                    
สอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
   (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จ านวน ๑ ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายใน ๕ วันท าการ นับตั้งแต่          
วันประกาศผลสอบคัดเลือก                                  
   (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ                    
เข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
  (ความในข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 ข้อ 90 ข้อ 91 ข้อ 92 ข้อ 93 ข้อ 94 ข้อ 95 ข้อ 96 ข้อ 97  
ข้อ 98 ข้อ 99 ข้อ 100 และข้อ 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2558)   
 

ส่วนที่  4 
การคัดเลือก 

……………..………………… 
 

  ข้อ 102  การคัดเลือกตาม 54 (4) เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง                   
บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่                             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการ 
              การคัดเลือกอาจด าเนินการโดยวิธ ีการสอบสัมภาษณ์ วิธ ีสอบข้อเขียน วิธ ีสอบปฏิบัติ                      
วิธีประเมิน หรือวิธี อ่ืนใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลงาน ความรู้                      
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ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  (ความในข้อ 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550)                                                                              
  ข้อ 103  การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                 
ให้ด าเนินการได้ 3 กรณี ดังนี้ 
  (๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 
  (๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
  (๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  (การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามข้อ 103 (๑) และ (๒) ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 หรือตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน  
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ) 
  ข้อ 104  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ 
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบตามข้อ 103 (1) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ดังนี้    
  (1) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่       
ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  
  (3)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
ตาม (2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

    (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
    (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประเมิน 

      (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
        (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
      (4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 
      (5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น                     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
  ข้อ 105  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอก                       
ระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 103 (2) ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ด าเนินการ หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
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  (1) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามท่ีก าหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย 
       (ก) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 ระดับหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 
       (ข) กรรมการที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ                                  
พนักงานส่วนต าบล ที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับต าแหน่งที่ขอประเมินหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ                               
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
       (ค) เลขานุการให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งเลขานุการ จ านวน 1 คน 
  (ความในข้อ 105 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2548)                                                                              
  (3) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
  (4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ด าเนินการประเมินคุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี ้
  (5) พนักงานส่วนต าบลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ต้องเป็นผู้ที่     
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมินตาม (4) 
  (6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 106  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอก
ระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะข้อ 103 (2) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                           
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
      (1) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ      
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพ่ือแต่งตั้งพนักงาน                    
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (3) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
และประเมินผลงานของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
      (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
      (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติ
การรับราชการ 
      (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประเมิน 
                         (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
      (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
      (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 



- 38 - 
 

  (5)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ. ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 
  (6)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 107  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 103 (4) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนั กงาน  
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ด าเนินการแทนให้ก่อน หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย 
       - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เป็นประธาน 
         (ก.อบต.จังหวัด) 1 คน            

     - ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เป็นกรรมการ 
              (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน      

       - ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน      เป็นกรรมการ 
       - นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ  เป็นกรรมการ 
         ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
       - ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 
       - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ  
       - ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  
          เป็นเลขานุการ 
    2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน 
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยก าหนดรายการดังต่อไปนี้ 
   2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือก 
   เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงานในอดีต                          
ทีป่ระสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   2.1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ จ านวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
           (๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน 40 คะแนน  
ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                       (ก)  วิ สั ยทั ศน์ ในการปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ งที่ ขอรั บการคั ดเลื อก                                  
จ านวน                          20 คะแนน 
         วิ สั ยทัศน์ ในการปฏิบัติ งานในต าแหน่ งที่ จะขอรั บการคั ด เลื อก                            
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก                                 
โดยควรจะน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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        - ข้อมูลส่วนบุคคล 
        - แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
        - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
        - แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 
    (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  20 คะแนน 
         ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ                  
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็น
เอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
          (๒) ความสามารถในการบริหาร  30 คะแนน พิจารณาจาก 
      (ก) ความรู้ในการบริหาร จ านวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
      (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน 10 คะแนน  
พิจารณาจากการตัดสินใจการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไข      
ปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
      (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน 10 คะแนน พิจารณา
จากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 
          (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
     (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
     (ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่ต่อหน้าที่
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
     (ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่ วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ                    
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างสัมพันธ์                
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ  
     (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     (จ) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
     (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
   2.2.1  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ได้แก่ 
             (๑) การได้รับเงินเดือน  20  คะแนน 
    (๒) วุฒิการศึกษา  15  คะแนน 
    (๓) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  20  คะแนน 
    (๔) อายุราชการ  15  คะแนน 
    (๕) การรักษาวินัย(ย้อนหลัง 5 ปี)  15  คะแนน 



- 40 - 
 

    (๖) ความดีความชอบ(ย้อนหลัง 5 ปี)  15  คะแนน 
   2.2 วิธีการคัดเลือก 
         ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือาจใช้วิธีการอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้                
ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ โดยต้อง
ยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
   2.3 ขั้นตอนการคัดเลือก 
         2.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่ มีต าแหน่ง
ว่างแจ้งชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น (ตามแบบแนบท้าย)                         
ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งวิเคราะห์งานในต าแหน่งที่ว่างหรือจะว่าง ก าหนด
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรม
แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้แก่  
สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ  ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่ พึงมี                       
การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนแรงจูงใจที่
จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จเป็นต้น 
                              2.3.2 คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ                
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคุณลักษณะ                      
ต่าง ๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ทักษะของ
ผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการท างาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดูงาน                 
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 
    (๒) ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้
วิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จที่ผ่านมา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในต าแหน่งที่เปิดคัดเลือก 
ทั้งนี้ให้ระบุจ านวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง ก าหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และผลงานและก าหนดเสนอวิสัยทัศน์
และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
    (๓) ให้ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า                                     
15 วันท าการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่
ด าเนินการคัดเลือก ระเบยีบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
    (๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้ก าหนดวันคัดเลือกให้พร้อมกัน
ทั่วประเทศปีละไม่เกิน 4 ครั้ง  ดังนี้ 

      1) ครั้งที่  1  วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
        2) ครั้งที่  2  วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
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        ๓) ครั้งที่  3  วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
        ๔) ครั้งที่  4  วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม  
    (๕) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพ่ือให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 
    (๖) ในการด าเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอ
รายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
        (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของต าแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน                     
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอ่ืน และข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง                   
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นต้น 
                                   (ข) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษาการ
ฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานส าคัญพิเศษหรือ
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้นั้น ซึ่งควรเป็น
ข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 
    (ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้สมัคร   
เข้ารับการคัดเลือกทุกคน 
   2.4 ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคัดเลือกแล้วจัดล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่                   
คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
   (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
   (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
ในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
   (ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
   (ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
   (จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
   (ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
   (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
   2.5 เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป 
   2.6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 



- 42 - 
 

   2.7 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับที่ถัดไป                     
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้                   
ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 108  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานการด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
  (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 2 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ                        
โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 
  (2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้  
      - ส าเนาบัญชีการกรอกคะแนน  1  ชุด 
      - ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก 1  ชุด 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และอ่ืนๆ 
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด 
  (ความในข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 ข้อ 106 ข้อ 106 ข้อ 107 และข้อ 108 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4               
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547)          
 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

………………………………... 

 

  ข้อ 109  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืน                      
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิ ที่ผู้นั้น                 
น ามาสมัครสอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีการสอบแข่งขัน 
การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
              มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 111 ข้อ 116 ข้อ 117 
ข้อ 123 ข้อ 129 และข้อ 133 
  (ความในข้อ 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์                    
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550)          
  ข้อ 110  ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 
  ข้อ 111  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคล                 
ที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  


