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  ข้อ  ๔๙  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ (๒)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้
เดิม ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔๗ โดยอนุโลม เว้นแต่การก าหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการ
ยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นจะกระท ามิได้  

  ข้อ ๕๐  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ            
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  ๔๖  แล้ว   หากปรากฏว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นท่ีก าหนดตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒)  เป็นล าดับแรก เพื่อมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔๘  หรือข้อ  ๔๙   โดยอนุโลม 

  ข้อ  ๕๑ พนักงานส่วนต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

  ข้อ  ๕๒  พนักงานส่วนต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

  ข้อ  ๕๓  บ าเหน็จบ านาญของพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 
      หมวด ๔ 

    การคัดเลือก 

  ข้อ ๕๔ การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  ให้ด าเนินการได้               
๔ วิธี ดังนี้ 
   (๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงาน หรือ
เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีสอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
   (๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
   (๓) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน
หรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๔) การคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น              
ในระดับควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบ 
ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  ข้อ ๕๕ การด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ คณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)             
ให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงหลักวิชาการ
วัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
อื่น ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการ
ประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 
(แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๔๗) 

 
 ส่วนที่  ๑ 

      การสอบแข่งขัน 
 

  ข้อ ๕๖  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน
แทนได้ 
   กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันในต าแหน่งใด
แล้วและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่หมดอายุ ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้นจัดสอบแข่งขันใน
ต าแหน่งเดียวกันอีก 
   ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด ห้ามมิให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
เปิดสอบแข่งขันในต าแหน่งนั้นด้วย 
 (แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

   ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ ท้ังภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่าง 
   ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาค ท้ังนี้ การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งต้ังในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ใช้บัญชีตามรายภาคท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นต้ังอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค ส าหรับ
กระบวนการด าเนินการสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งต้ัง และการอนุญาตให้ใช้บัญชีให้เป็นไปตามท่ี              
ก.อบต.ก าหนด 
(ข้อ ๕๖ วรรคสี่ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑) 

   
ข้อ  ๕๗  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) แต่ง ต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ คน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    หน้าท่ีอ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าท่ีจ าเป็น โดยไม่ขัดต่อ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
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(๒) แต่งต้ังคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕ คน

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ท่ีเปิดสอบ              
ท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีมีระดับไมต่ ากว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า 
    มีหน้าท่ีออกข้อสอบเป็นจ านวน ๑๐ เท่าของจ านวนข้อสอบของการสอบ
ภาค ข และตรวจข้อสอบภายหลังการสอบเสร็จส้ินภายใน  ๕ วัน ท้ังนี้ กรณีข้อสอบปรนัยให้ตรวจและ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
   (๓) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ จ านวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง 
    มีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกข้อสอบท่ีคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบส่ง
มอบให้ได้ข้อสอบตามจ านวนข้อสอบท่ีก าหนดในการสอบภาค ข 
   (๔) แต่งต้ังคณะกรรมการผลิตข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดหรือประจ าอ าเภอ           
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีพนักงานส่วนต าบลหรือข้าราชการส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นเลขานุการ 
    มีหน้าท่ีควบคุมกระบวนการผลิตข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นไป
อย่างรัดกุมไม่ให้ข้อสอบรั่วไหลได้ 
   (๕) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คณะละ           
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีระดับ          
ไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า 
    มีหน้าท่ีประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และ
จากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความเหมาะในด้านต่างๆ  
   (๖) แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวนไม่น้อยกว่า  
๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการสอบแข่งขัน
ในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การประกาศสอบแข่งขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องเป็นธรรม และให้มีการปฏิบัติเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด
โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการด าเนินการท่ีไม่ถูกต้อง หรืออาจสร้างความไม่เป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขัน 
ให้รายงานผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อด าเนินการต่อไป 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๕๘  ยกเลิก   (แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด   ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๕๙    ยกเลิก (แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด   ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๖๐    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดต่อหลักสูตร  วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันนี้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  ๕  วันท าการ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 
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  ข้อ  ๖๑    หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับ 
ต่าง ๆ  ให้มีรายละเอียด ดังนี้  

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
      ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบปีละ ๑ ครั้ง และให้ประกาศผล   
ผู้ท่ีได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เป็นผู้ผ่านการสอบโดยไม่
ต้องจัดล าดับท่ีของผู้สอบได้ และบัญชีของผู้สอบผ่านภาค ก. มีอายุ ๓ ปี โดยให้ทดสอบความรู้ ความสามารถ
ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน และให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง ตามท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดด าแหน่งในแต่งละระดับด้วย 
       ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม            
๑๐๐ คะแนน 
           ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน  หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอี่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ก็ได้ 
       ๒. วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใข้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความ
จากข้อความส้ันๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความส้ันๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
  ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๒๐๐ คะแนน 
       ให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจัดสอบ โดยให้
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิ ธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นวิชาหรือสองอย่าง โดยก าหนด
คะแนนวิชาละ หรืออย่างละ ๑๐๐ คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง ๑๕๐ คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีก
อย่างหนึ่ง ๕๐ คะแนนก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศ           
รับสมัครสอบด้วย 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 
      ให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจัดสอบ โดยให้
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้            
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี               
และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฎิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด   ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๖๒  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(๑) ช่ือต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง 
(๒) คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
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   (๓) เงินเดือนท่ีจะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ 
   (๔) วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
   (๕) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
   (๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   (๗) การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้น
จะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะบรรจุแต่งต้ังอย่างน้อย ๒ ปี จึงสามารถโอนไปด ารง
ต าแหน่ง ณ ท่ีแห่งอื่นใด เว้นแต่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแ ล้วและมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๘) เรื่องอื่น ๆ หรือข้อความอื่นท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ  

  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีรับสมัครสอบ          
ก่อนวันท่ีเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทุกจังหวัด              
และส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสมด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันด้วยก็ได้  
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๖๓  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ โดยให้มี
ก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันท าการ 
  ในกรณีท่ีมี เหตุผลและความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันให้
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการ              
รับสมัครสอบได้ไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ แต่ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  นับต้ังแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับ
สมัครสอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ ๖๔    ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้ 
(๑)  ภาค ก ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ  ต าแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
(๒)  ภาค ข  และ ภาค ค ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้ 

(ก)  ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๑ หรือต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๒    
      ต าแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท      
(ข)  ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๓ ขึ้นไป ต าแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามข้อ ๖๙ ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ 
ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้  

ส าหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้พิจารณาน าไปถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันได้ทุกรายการ โดยรายงานผลการใช้จ่ายให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑) 

 

  ข้อ  ๖๕   ในกรณีท่ีผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งท่ีมีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่    
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจส่ัง
บรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น  
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  ข้อ  ๖๖  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  
๑๐ วันท าการ  
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 
 

  ข้อ  ๖๗  ใหผู้้ท่ีสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสอบ เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข) โดยให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖๘ ให้เป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคอื่นต่อไปได้ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

 

  ข้อ  ๖๘  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ท่ีสอบ
ตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยไม่ต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) มารวม ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 
 

  ข้อ  ๖๙  ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท า ให้เกิดความ             
ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขันรายงานให้
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นท้ังหมดหรือยกเลิกเฉพาะวิชา
หรือเฉพาะภาคท่ีมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น หากผู้ด าเนินการสอบแข่งขันได้ยกเลิกการสอบแข่งขัน
เฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ด าเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้นหรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ โดยผู้ท่ี
ทุจริตหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก 

  กรณีตรวจสอบพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ภายหลังท่ีมีการสอบเสร็จส้ินแล้ว แต่ก่อน
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง           
เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในการทุ จริต 
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้นได้ 

  กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแข่งขันภายหลังประกาศผลการสอบแล้ว กรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและ
พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสอบแข่งขันปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแจ้งนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแล              
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป  ถ้าคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนิ นการสอบแข่งขัน              
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๗๐    เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน  
รายงานผลการสอบต่อผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 

  ข้อ  ๗๑    การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ให้เรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 
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  ข้อ  ๗๒  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒  ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งต้ัง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในก าหนด 
๒ ปี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ัง แต่ท้ังนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีจะบรรจุแต่งต้ังไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ
ตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑) 
 

  ข้อ ๗๓  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอื่นท่ีก าหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งท่ี
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งต้ัง
ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่งว่างต่อต่อคณะกรรมการพนักงาน               
ส่วนต าบล เพื่อด าเนินการสอบแข่งขันให้แทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเพื่อขอรับการบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
รายงานโดยชอบแล้ว ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิเสธการบรรจุแต่งต้ัง ท้ังนี้ ให้ถือว่าการรายงาน
ต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นการร้องขอเพื่อบรรจุ  
แต่งต้ังแล้ว 
   กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งต้ังได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เมื่อบรรจุแต่งต้ังครบตามจ านวนอัตราท่ีว่างแล้ว หากภายหลังต าแหน่งดังกล่าว
ว่างลง อาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ท่ีอยู่ ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งต้ัง                  
เรียงตามล าดับท่ีท่ีสอบแข่งขันได้ โดยห้ามมิให้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอื่น องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันไปบรรจุแต่งต้ังได้ 
   กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน สามารถ
อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัดท่ีประสงค์จะขอใช้บัญ ชี
สอบแข่งขันดังกล่าว สามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่งอื่นท่ีก าหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน แต่ต้องเป็น
ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยต้องเรียกบรรจุ 
และแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในต าแหน่งอื่นท่ีมีระดับเดียวกัน
หรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีมีระดับต่ ากว่าจากบัญชีการสอบแข่งขันของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันได้ โดยมี
เงื่อนไขว่าต าแหน่งท่ีขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งท่ีจะ
บรรจุแต่งต้ังและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง และในขณะ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยผู้ได้รับการบรรจุ              
และแต่งต้ังในต าแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ 
   ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจัดสอบแข่งขันมาบรรจุและแต่งต้ังให้องค์การบริหารส่วนต าบล บรรจุและแต่งต้ังบุคคล
ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
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   กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลไม่มีบัญชี                   
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
กระทรวง ทบวง กรม ในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการได้ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๐) 

  ข้อ  ๗๔ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาท่ีผู้ด าเนินการ           

สอบแข่งขัน หรือผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(๓) ผู้นั้นมี เหตุไม่อาจเข้าปฏิบั ติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ      

แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้โดยการโอน            

แต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

  ข้อ  ๗๕  ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้น
ยังไม่ยกเลิก และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี
เดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ 
   กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ        
รับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งท่ี
สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๔๙) 
 

  ข้อ  ๗๖  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่งส าเนาค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ ๑ ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๑ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงาน             
ส่วนต าบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
        (๒) เมื่อการสอบเสร็จส้ินให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน  
๑๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
    ก.  บัญชีกรอกคะแนน   ๑  ชุด 
    ข.  ส าเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๑  ชุด 
        (๓) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีไว้ตามเดิม                
ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ภายใน ๓๐ วัน             
ท าการ นับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น 
        (๔)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ           
เข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบ และอื่น ๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ภายใน ๓ วัน ท าการ นับแต่ 
วันประกาศเปล่ียนแปลง 
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   (๕) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่ง
ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บัญชีกรอกคะแนน และส าเนาประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑) 
 
 

      ส่วนที่  ๒ 
     การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

   
ข้อ  ๗๗  การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันตามข้อ ๗๙ เพื่อบรรจุ

บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  
 

ข้อ  ๗๘  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดยวิธี
สัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
(๒)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ข้อ  ๗๙ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(๒) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

(๓) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ 

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึง
ล าดับท่ีท่ีสอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(๕) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มี เหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ                     
ในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 
    (๖) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง  
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ 

(๗) กรณีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  
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  ข้อ  ๘๐    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล   ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ ๗๗ (๑) หรือผู้ส าเร็จารศึกษา
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษา
ขึ้น  เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ ตามข้อ ๗๗ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 

(๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง   
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วย
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

    (๓)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธี
สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้  และในการจัดล าดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ 
ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในล าดับต้นสามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
ก่อน   หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ  ๘๑    การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
( ก.อบต. ) ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ ๗๗ (๓) ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการ ดังนี้ 
       (๑)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ช่ือต าแหน่งท่ีจะบรรจุและ
แต่งต้ังคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น เงินเดือนท่ี
จะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร              
แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  ท้ังนี้  การประกาศรับสมัครคัดเลือก
นั้น ให้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัคร ก่อนวันท่ีเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ   
และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
       (๒)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลักฐาน    
การศึกษาและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก  ส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้ 

- ต าแหน่งระดับ ๑ หรือต าแหน่งระดับ ๒ ต าแหน่งละไม่ต่ ากว่า ๕๐ บาท                 
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 

- ต าแหน่งระดับ ๓  ขึ้นไป  ต าแหน่งละไม่ต่ ากว่า ๑๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
       ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือก 
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว 
       (๓)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วย
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

      (๔) คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบ
ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น  
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     (๕)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก รายงาน
ผลการคัดเลือกต่อผู้ด าเนินการคัดเลือก  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนนตาม (๔)  เพื่อผู้ด าเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก   และบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีคัดเลือกตามล าดับต่อไป 
       (๖)  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในล าดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น  
หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ  ๘๒ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับท่ีท่ีสอบได้  
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ ๗๗ (๔) ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดและหนังสือรับรองการ
รับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนด พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษา และส าเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
         (๒)  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร  

     (๓) หากองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีต าแหน่ง ท่ี ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่                   
ให้ด าเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
 

  ข้อ  ๘๓   การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขัน
ได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง ตามข้อ ๗๗ (๕)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการ
และเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง  
       (๒)  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ
ราชการ 
       (๓)  หากองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มีต าแหน่งท่ีผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่                  
ให้ด าเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้     

  ข้อ  ๘๔    การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ช านาญการ ตามข้อ ๗๖ (๖) ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดในประกาศก าหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะ
ผู้ช านาญการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

  ข้อ  ๘๕  เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือก ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ๑ ชุด และส าเนาประกาศ           
รับสมัครคัดเลือก ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือก 
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ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จ านวน ๑ ชุดให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

     (๒)   เมื่อการคัดเลือกเสร็จส้ิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด) ภายใน  ๕  วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือด าเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ   โดยให้ส่งส าเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ๑  ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑  ชุด 
       (๓)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ  
นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนท่ีสุด 
(ข้อ ๗๗ – ๘๕ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘) 

 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบคัดเลือก 

  ข้อ ๘๖  การสอบคัดเลือกตามข้อ ๕๔(๓) เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารต่างสายงาน หรือแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือแต่งต้ังพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัดท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการ 
   หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การ
ขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๐) 

 
  ข้อ  ๘๗    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ดังนี้  
   (๑) กรณีสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  
ให้แต่งต้ังกรรมการ ประกอบด้วย 
        - ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด  ๑ คน    ประธานกรรมการ 
        - ผู้แทนส่วนราชการใน ก.อบต.จังหวัด ๒ คน       กรรมการ 
        - ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน              กรรมการ 
        - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
           หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน 
        - ท้องถิ่นจังหวัด          กรรมการ 
        - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
        - ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง  เลขานุการ 
     (๒)  กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฎิบัติ เพื่อแต่งต้ั งพนักงานส่วนต าบล               
ให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  ให้แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง และพนักงานส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยให้คัดเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสม จาก ๓ ฝุาย คือ ฝุายผู้แทนท้องถิ่น ฝุายผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องคนหนึ่ง            
เป็นประธานกรรมการ 

  ข้อ ๘๘ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเรื่อง
อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 
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ข้อ  ๘๙    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกก าหนดวัน  เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน  
สัมภาษณ์  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกนี้  แล้วให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 

ข้อ  ๙๐    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก   ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  ๙๑    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุช่ือต าแหน่งท่ีจะ
แต่งต้ัง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้อความอื่นท่ีผู้สมัครสอบ          
ควรทราบโดยปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 

ข้อ  ๙๒  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ โดยให้มีก าหนดเวลารับ
ใบสมัครสอบ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

ข้อ  ๙๓    ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ตามข้อ ๙๑ ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก          

ข้อ  ๙๔  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 
๕  วันท าการ 

ข้อ  ๙๕  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่
ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย 

ข้อ  ๙๖  การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  หรือภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๙๕  สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ 

ข้อ  ๙๗  ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

ข้อ  ๙๘   เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
รายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจะได้ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 

  ข้อ  ๙๙    การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ให้เรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

  ข้อ  ๑๐๐  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก  
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  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลภายในจังหวัดมีต าแหน่งว่าง และประสงค์จะขอใช้บัญชีเพื่อ
แต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้แทนต าแหน่งท่ีว่างให้ขอใช้บัญชีจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือบัญชีองค์กรอื่นใด          
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ด าเนินการภายในจังหวัดก่อนขอใช้บัญชีจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือองค์กรอื่นท่ีได้รับมอบให้ด าเนินการสอบในจังหวัดอื่น  และให้ขอใช้ได้เฉพาะบัญชีสอบคัดเลือกสายงาน           
ผู้ปฏิบัติเท่านั้นส่วนบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารให้ใช้เฉพาะองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลท่ีได้ด าเนินการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้  
  ยกเว้น  กรณีการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวนี้  ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐ วัน               
นับแต่วันขึ้นบัญชี ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ  ๑๐๑  การด าเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ๑ ชุด  และ

ส าเนาประกาศรับสมัครสอบ ๓ ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนวันเริ่มต้น 
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ านวน ๑ ชุด                   
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

         (๒)  เมื่อการสอบเสร็จส้ินแล้ว  ให้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อครบ ๗ วันท าการ แต่ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ นับต้ังแต่วันประกาศผลสอบ 
ดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑  ชุด 
            (ข)  บัญชีกรอกคะแนน  ๑  ชุด 
                             (ค)  ส าเนาบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ๒  ชุด 
     (๓)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้  หรือขึ้นบัญชีผู้ใดไว้ตามเดิม           
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  เมื่อครบ ๗ วันท าการ แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ท าการ นับต้ังแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผู้นั้น 

     (๔) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้รายงาน
ไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนท่ีสุด 
(ข้อ ๘๗ – ๑๐๑ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘) 

 
ส่วนที่ ๔ 

การคัดเลือก 

  ข้อ  ๑๐๒    การคัดเลือกตามข้อ ๕๔(๔) เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับท่ีสูงขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการ 

   การคัดเลือกอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ            
วิธีประเมิน หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลงาน ความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๐) 
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  ข้อ  ๑๐๓    การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  
ให้ด าเนินการได้ ๓ กรณี ดังนี้ 

(๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ   
ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 
 

(๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับ
ควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

(๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

  ข้อ ๑๐๔  การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับ
ควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ  ตามข้อ ๑๐๓ (๑) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล              
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก าหนดดังนี้     
      (๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งต้ัง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น    
      (๒) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา
ของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  

    (๓) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม (๒)  โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมนิ 
(ข)  หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ีจะ

ประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

    (๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี ก .พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน 

    (๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  
(ข้อ ๑๐๓ – ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘) 

  ข้อ ๑๐๕    การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น              
นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ตามข้อ ๑๐๓ (๒)                
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
       (๑)  พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ตามท่ีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งต้ัง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
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(๒)  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน  โดยให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย 
(ก) ประธานให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ท่ีเคย

เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 
๑ ระดับหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 
    (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝุายพลเรือน                 
ในจังหวัดหรือในอ าเภอท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ต้ังอยู่ ท่ีมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ีส าหรับต าแหน่งท่ี
ประเมินท่ีด ารงต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ 
    (ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนต าบลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 
    (ง) เลขานุการให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังเลขานุการ จ านวน ๑ คน 
       (๓) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   
ของบุคคล  และประเมินผลงานท่ีผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 

     (๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒)  ก าหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล   และประเมินผลงานตาม (๓)   โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
    (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ 
    (ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง 
ท่ีจะประเมิน 
    (ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
    (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

     (๕)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี ก.พ. ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับข้าราชการพลเรือน  

     (๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับ              
ท่ีสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  
(ข้อ ๑๐๕(๒) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘) 

  ข้อ  ๑๐๖    การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  
นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามข้อ ๑๐๓ (๒)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
      (๑)  พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งต้ัง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
      (๒) ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตราด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับเพื่อแต่งต้ัง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    (๓) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล  และประเมินผลงานท่ีผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
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     (๔)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (๓)  โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมินด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ 
 (ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
 (ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
 (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

    (๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับ 
ข้าราชการพลเรือน 
      (๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ข้อ  ๑๐๗    การคัดเลือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ ๑๐๓ (๓) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนั กงาน           
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ด าเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถท าได้ให้ร้องขอส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ดังนี้ 

๑.   แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ประกอบด้วย 
       -  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ     เป็นประธาน  

พนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.จังหวัด )   ๑ คน    
          -  ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ    กรรมการ 

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ๒ คน     
                  -   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑  คน      กรรมการ 
          -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
            หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

      -   ท้องถิ่นจังหวัด          กรรมการ 
      -   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         กรรมการ 
      -  ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง    เลขานุการ 

๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน หรือวิธี
อื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยก าหนดรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  เกณฑ์ในการคัดเลือก 
        เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน           
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะเข้ารับ  
การคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก  และน าเสนอผลงาน            
ในอดีตท่ีประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน  ดังนี้ 
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      ๒.๑.๑  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติ
และคุณลักษณะอื่นๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
            (๑) วิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน ๔๐ คะแนน 
                 ความรอบรู้ในหน้าท่ี พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีจะ
แต่งต้ัง  รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 

(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก  
จ านวน ๒๐ คะแนน          
    วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะน าเสนอ
ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้  
   ● ข้อมูลส่วนบุคคล 
   ● แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก 
   ● แนวทางพัฒนางานในหน้าท่ี 
   ● แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล หากได้รับคัดเลือก 
 
                (ข)  ผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน ๒๐ คะแนน 
                         ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบ 
ความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดการโครงการใหม่ๆ ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือ การ
คิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท า
เป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
             (๒)  ความสามารถในการบริหาร  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 
                  (ก)  ความรู้ในการบริหาร จ านวน ๑๐ คะแนน  เช่น  หลักการบริหาร
สมัยใหม่  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ 
                 (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน ๑๐ คะแนน  
พิจารณาจากการตัดสินใจ   การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
        (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน พิจารณา
จากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการส่ือสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 
             (๓)  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                   (ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน 
มีความโปร่งใส 
                  (ข)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่
หน้าท่ีการงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
                  (ค)  มนุษย์สัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
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                 (ง)  ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากความสามารถ 
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การส่ือสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
                 (จ)  ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
                 (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ จ านวน ๕ คะแนน  พิจารณาจากความสามารถใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  และมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับได้ 
        ๒.๑.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ได้แก่ 
     (๑)  การได้รับเงินเดือน  ๒๐ คะแนน 
     (๒)  วุฒิการศึกษา  ๑๕  คะแนน 
     (๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๒๐ คะแนน 
     (๔)  อายุราชการ  ๑๕  คะแนน 
     (๕)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)   ๑๕ คะแนน 
     (๖)  ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน 
               ๒.๒  วิธีการคัดเลือก 
                      ก าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน  โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการ
อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามท่ีประกาศไว้ใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความส าเร็จ โดยต้อง
ยื่นเอกสารตามจ านวนชุดท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามท่ีก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกในวันท่ีเข้ารับการคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
               ๒.๓  ขั้นตอนการคัดเลือก 
                      ๒.๓.๑  เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงในระดับ
ท่ีสูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต าแหน่งว่าง
แจ้งช่ือต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง และข้อมูลต่างๆ  ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ความรู้ความสามารถท่ีต้องการของแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น (ตามแบบแนบท้าย) ให้
คณะกรรมการคัดเลือกท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังวิเคราะห์งานในต าแหน่งท่ีว่างหรือจะว่าง  ก าหนด
ความรู้ ความสามารถคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรม
แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือกท่ีจะสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ  ซึ่งได้แก่  
สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ และ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ  ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารท่ีพึง
มี  การปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ตลอดจนแรงจูงใจ
ท่ีจะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ  
เป็นต้น 
          ๒.๓.๒  คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างให้สอดคล้องกั บหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบท่ัวกัน ดังนี้ 
                   (๑)  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า  แต่ละพฤติการณ์หรือ
คุณลักษณะต่างๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของผู้บริหารเช่น พิจารณาจากประวัติการท างาน  ประวัติส่วนบุคคล  ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดู
งาน  ผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 
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                  (๒)  ก าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือ
อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติม   โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จท่ีผ่าน
มาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในต าแหน่งท่ีเปิด
คัดเลือก ท้ังนี้ให้ระบุจ านวนเอกสารที่จะต้องจัดส่ง  ก าหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และผลงานและก าหนดเสนอ
วิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
                  (๓)  ให้ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร  โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ  และให้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และให้ประกาศก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ีด าเนินการคัดเลือก  ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันด าเนินการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า             
๕ วันท าการ 
                  (๔)  การประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  ให้ก าหนดวันคัดเลือกให้
พร้อมกันท่ัวประเทศปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี ้
 
            ๑)  ครั้งท่ี ๑  วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
            ๒)  ครั้งท่ี ๒  วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
            ๓)  ครั้งท่ี ๓  วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
            ๔)  ครั้งท่ี ๔  วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 
                   (๕)  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานท่ี
ประสบความส าเร็จตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 
                   (๖)  ในการด าเนินการคัดเลือก  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก
เสนอรายช่ือพนักงานส่วนต าบลท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  และ
อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก  โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
                  (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความต้องการ 
ของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง  ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน   
การควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอื่น และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นต้น 
                         (ข)  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  และประวัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมท้ังประวัติ
การศึกษา  การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
ส าคัญพิเศษหรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้
นั้น  ซึ่งควรเป็นข้อมูลท่ีเก็บอย่างเป็นระบบ  และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 
                         (ค)  ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน 
               ๒.๔  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคัดเลือกแล้ว 
จัดล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ท่ีได้คะแนนต่ าสุด  และให้พิจารณาผู้ท่ีมีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่าจะได้รับการ
แต่งต้ังก่อนผู้ท่ีอยู่ในล าดับถัดไป   และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ท่ี
คะแนนเท่ากัน   ดังนี้ 
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            (ก)   ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
           (ข)   ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง  
                  ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 

             (ค)  ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกัน 
                   ให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า 
             (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
             (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงกว่า 
             (ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
             (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณา 
                   ผู้ใดมีอายุมากกว่า 

               ๒.๕  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนต าบล โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือก  และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งท่ีคัดเลือกตามล าดับต่อไป   
              ๒.๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่ง 
ตามล าดับท่ีในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                       
( ก.อบต.จังหวัด )  
              ๒.๗  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งท่ีว่าง และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพิ่มอีกให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีอยู่ในล าดับท่ีถัดไป ตามประกาศผล
การคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้  ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ให้อยู่ใน                 
ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 

  ข้อ ๑๐๘   ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
         (๑) ส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  ๑ ชุด และส าเนาประกาศ                
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๒  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริ่ม               
รับสมัครไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ  โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจ านวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ทราบ 

      (๒)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จส้ิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก   
โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้  
       (ก)  ส าเนาบัญชกีารกรอกคะแนน     ๑   ชุด 
       (ข)  ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก    ๑   ชุด 
             (๓)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก
และอื่น ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)   
โดยด่วนท่ีสุด 
(ข้อ ๑๐๖-๑๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๔๘) 
 
 
 
 
 


