หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
คณะกรรมการกลางสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) ไดดําเนินการสอบแขงขันเพื่ อ
บรรจุบุคคลเป%นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ในตําแหนงตางๆ ของกลุมภาค/เขต จํานวน
10 เขต และไดมีประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ดังนั้น เพื่อใหการบรรจุและ
แตงตั้งผูสอบแขงขันไดเป%นไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และรวดเร็ว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะแบงเป%นกลุมภาค/เขต รวม 10 เขต ดังนี้
ภาค
เขต
จังหวัดที่อยูในกลุมภาค/เขต
1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม
1
3.จังหวัดนาน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร
6.จังหวัดแมฮองสอน
7.จังหวัดลําปาง 8.จังหวัดลําพูน
เหนือ
1.จังหวัดกําแพงเพชร 2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดนครสวรรคA 4.จังหวัดพิจิตร
2
5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณA
7.จังหวัดสุโขทัย
8.จังหวัดอุตรดิตถA
9.จังหวัดอุทัยธานี
1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี
3.จังหวัดปทุมธานี
1
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี
7.จังหวัดสิงหAบุรี 8.จังหวัดอางทอง
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเซา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
กลาง
2
5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี
7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ
9.จังหวัดสระแกว
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม
3
3.จังหวัดเพชรบุรี 4.จังหวัดประจวบคีรีขันธA
5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม
7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี

-2ภาค

เขต
1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

3

1
ภาคใต
2

จังหวัดที่อยูในภาค/เขต
1.จังหวัดกาฬสินธุA 2.จังหวัดขอนแกน
3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครราชสีมา
5.จังหวัดบุรีรัมยA 6.จังหวัดมหาสารคาม
1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร
3.จังหวัดรอยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ
5.จังหวัดสุรินทรA 6.จังหวัดอํานาจเจริญ
7.จังหวัดอุบลราชธานี
1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ
3.จังหวัดเลย
4.จังหวัดสกลนคร
5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลําภู
7.จังหวัดอุดรธานี
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.จังหวัดพังงา
5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง
7.จังหวัดสุราษฎรAธานี
1.จังหวัดตรัง
2.จังหวัดนราธิวาส
3.จังหวัดปLตตานี 4.จังหวัดพัทลุง
5.จังหวัดยะลา
6.จังหวัดสงขลา
7.จังหวัดสตูล

2. เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง
2.1 บัญชีผูสอบแขงขันได ใชไดไมเกิน 2 ปM นับตั้งแตประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เป%นอันยกเลิก
2.2 ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดของบัญชีกลุมภาค/เขตใด จะไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเรียงตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดของกลุมภาค/เขต นั้น ในตําแหนงที่สอบได โดยไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่กําหนดเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามบัญชีตําแหนงที่เปOดรับสมัครของกลุมภาค/เขต
นั้นที่ระบุไวในขอ 1 ของประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง รับสมัค ร
สอบแขงขั นเพื่ อ บรรจุ บุค คลเป%นขาราชการหรือ พนั กงานสวนทองถิ่ น พ.ศ. 5262 ลงวั นที่ 22 เมษายน
5262
2.3 ผู สอบแขงขันได เมื่อไดรั บการบรรจุแตงตั้ งแลวจะตองดํา รงตํ าแหนงในองคAก ร
ปกครองสวนทองถิ่ นที่ บ รรจุ แตงตั้ ง อยางนอย 2 ปM จึ ง จะโอนไปสั ง กัด องคA กรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นหรื อ
หนวยงานราชการอื่นได
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ประเภทอื่น การใชบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกกรณี จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะไดรับการบรรจุแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบไดในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัครเทานั้น
2.5 การใชบัญชีผูสอบแขงขันได โดยการรับรองบัญชีใหกระทําไดเฉพาะกรณีองคAกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีตําแหนงที่ประสงคAใชการรับรองบัญชีผูสอบแขงขันไดเป%นตําแหนงวางภายหลังระยะเวลาที่
กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแขงขันแลว และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงประเภททั่วไปในสังกัด
เป%นผูไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผูสอบแขงขัน
ไดผูนั้น เพื่อไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยมิตองเรียงลําดับที่ภายหลังจากไดมีการประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได 1 ปM
2.6 บัญชีผูสอบแขงขันไดในกลุมภาคเขตใด ใหใชเพื่อบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะกลุมภาค/
เขตนั้นเวนแตกลุมภาค/เขตนั้น ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีการเรียกใชบัญชีครบทั้ง
บัญชีแลว ก็อาจใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นของบัญชีผูสอบแขงขันไดของกลุมภาค/เขตอื่นไดตามที่
คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาสวนทองถิ่น (กสถ.) กําหนด ดังนี้
2.6.1 กรณีในกลุมภาคเดียวกันมีบัญชีผูสอบแขงขันได ใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ
เขตที่อยูในกลุมภาคเดียวกันกอน แตหากกลุมภาคนั้นมี 3 เขต ใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดเรียงตามลําดับเขต ดังนี้
(1) ถาเขต 1 ไมมี บัญ ชี สอบผู แขงขั นไดในตํ า แหนงใดใหใชบั ญชี ผูสอบแขงขั น ไดใน
ตําแหนงนั้นของเขต 2
(2) ถาเขต 1 ไมมี บัญ ชี สอบผู แขงขัน ไดในตํ า แหนงใดใหใชบั ญชี ผูสอบแขงขั นไดใน
ตําแหนงนั้นของเขต 3
(3) ถาเขต 1 ไมมี บัญ ชี สอบผู แขงขัน ไดในตํ า แหนงใดใหใชบั ญชี ผูสอบแขงขั นไดใน
ตําแหนงนั้นของเขต 1
2.6.2 กรณีในกลุมภาคเดียวกันไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได ใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงนั้นในกลุมภาคอื่น โดยเรียงตามลําดับเขตเชนเดียวกับขอ 2.6.1 ดังนี้
(1) กลุมภาคเหนือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงนั้นของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมภาคเหนือ กลุมภาคใต ตามลําดับ
(2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดใหใชบัญชีผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นของกลุมภาคเหนือ กลุมภาคใต กลุมภาคกลาง ตามลําดับ
(3) กลุมภาคกลางไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงนั้นของกลุมภาคใต กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมภาคเหนือ ตามลําดับ
(4) กลุ มภาคใตบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดในตํ า แหนงใดใหใชบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดใน
ตําแหนงนั้นของกลุมภาคกลาง กลุมภาคเหนือ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ
3. การเรียกมารายงานตัวและบรรจุแตงตั้ง มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะมีหนังสือเรียกผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ใน
บัญชีผูสอบแขงขันไดของกลุมภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได

-4ตามจํ า นวนอั ต ราวางและเลื อ กองคA ก รปกครองทองถิ่ น ที่ ป ระสงคA จ ะไดรั บ การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่
สอบแขงขันได สําหรับผูที่สอบไดเป%นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคAจะโอนอายุราชการ ให
ดําเนินการ ดังนี้
(1) ในวั น มารายงานตั ว จะมอบหนั ง สื อ โอนอายุ ร าชการใหแกผู สอบไดที่ เ ป% น
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เพื่อนําไปยื่นที่ตนสังกัด เพื่อใหตนสังกัดพิจารณาใหโอน โดยทําเป%นหนังสือให
โอนอายุราชการของผูนั้น (ในวันเดียวกันกับที่ขอโอน)
(2) หนวยงาน/องคAกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดของผูสอบแขงขันไดดําเนินการตาม
ระเบียบ หลัก เกณฑA หรื อขั้นตอนของหนวยงานเพื่ อใหหนวยงาน/องคAกรปกครองสวนทองถิ่ นมีคํ าสั่ งใหโอน
ภายในกําหนด สําหรับ อปท. ใหเสนอเรื่องให ก.จังหวัด ที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดตั้งอยู พิจารณา
ใหความเห็นชอบใหโอนวันที่กําหนดตามหนังสือขอโอนอายุราชการ
3.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดสงรายชื่อผูมารายงานตัวใหจังหวัดที่องคAกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผูสอบแขงขันไดประสงคAและบรรจุและแตงตั้งตามขอ 3.1 สังกัดอยู
3.3 จังหวัดที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูสอบแขงขันไดประสงคAจะบรรจุปละแตงตั้ง
แจงองคAกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว (ภายใน 5 วันนับตั้งแตไดรับแจงจากกรมตามขอ 3.2)
3.4 องคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับแจงตามขอ 3.3 เสนอขอความเห็นชอบในการ
บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได (พรอมขอรับโอนอายุราชการในตําแหนงและสังกัดเดิมกรณีผูสอบแขงขันได
ประสงคAจะโอนอายุราชการ) ตอก.จ.จ. ,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แลวแตกรณี (ภายใน 5 วันนับแตไดรับแจง
จากจังหวัด)
3.5 เลขานุการ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.3 อบต.จังหวัด แลวแตกรณี เสนอขอความเห็น
เพื่อบรรจุและแตงตั้งตอ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งแรกหลังจากไดรับหนังสือขอ
ความเห็นชอบจากองคAกรปกครองสวนทองถิ่น และแจงมติใหองคAกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมีคําสั่งบรรจุแตง
(ภายใน 5 วันทําการนับแตมีมติ)
สําหรับผูสอบแขงขันไดที่เป%นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการประเภทอื่นใน
การใชบั ญชี ผูสอบแขงขั น ไดทุ ก กรณี ที่ ประสงคA จ ะโอนอายุ ร าชการใหเสนอ นั บ เวลาราชการในขณะที่ เป% น
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นในตําแหนงและสังกัดเดิม มาเป%นเวลาราชการ
ของ (ขาราชการองคAการบริหารสวนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานเมืองพัทยา/พนักงานสวนตําบล แลวแต
กรณี) ดวย
สําหรับในการบรรจุและแตงตั้ง ครั้งแรกใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562 โดยผูสอบแขงขันไดที่เป%นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่
ประสงคAจะโอนอายุราชการใหเสนอ นับเวลาราชการในขณะที่เป%นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่นในตําแหนงและสังกัดเดิม มาเป%นเวลาราชการของ (ขาราชการองคAการบริหารสวนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล/พนักงานเมือองพัทยา/พนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี) ดวย เพื่อองคAกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ไดมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งใหมีผลตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2562
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สอบแขงขันไดประสงคAจะโอนอายุราชการ) (ภายใน 5 วันนับแตไดรับแจงมติจาก ก.จ.จ. ,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จังหวัด) ในกรณีรับโอนอายุราชการผูซึ่งสังกัดสวนราชการ/อปท. อื่น ใหองคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีคําสั่งรับ
โอนสงคําสั่งและบรรจุแตงตั้ง (รับโอนอายุราชการ) ใหสวนราชการ/อปท. สังกัดเดิม เพื่อสวนราชการ/อปท.
สังกัดเดิมจะไดดําเนินการออกคําสั่งใหโอน ตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศตอไป
3.7 วั นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน (วั น บรรจุ แ ละแตงตั้ ง ) ผู สอบแขงขั นจะนํ า ใบสมั ค รสอบและ
เอกสารที่ใชในการสมัครสอบทั้งหมด (พรอมหนังสือใหโอนอายุราชการกรณีผูขอโอนอายุราชการ) ไปรายงานตัว ณ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูสอบแขงขันไดเลือกสังกัดอยูเพื่อ
จังหวัดจะไดสงตัวไปปฏิบัติงาน ณ องคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่เลือกตอไป (สําหรับเอกสารทั้งหมดใหเก็บไวใน
แฟTมประวัติ)
4. การอนุญาตใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได
4.1 การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได (กรณีมีบัญชี)
หลังจากที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรองขอใหคระกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) เป%นผูดําเนินการสอบแขงขันไดรับการบรรจุแตงตั้งจนครบจํานวนที่รองขอแลว หากองคAกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไมไดรองขอใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) ดําเนินการ
สอบแขงขัน หรือกรณีองคAกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีตําแหนงวางภายหลัง ซึ่งมีพื้นที่อยูในกลุมภาค/เขตใด และ
ประสงคAจะขอใหบัญชีสอบแขงขันไดในครั้งนี้ของกลุมภาค/เขตนั้น สามารถขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่วางได
4.2 การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได (กรณีไมมีบัญชี)
ในกรกรณีที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นขอใชบัญชีในตําแหนงที่ไมมีผูสอบแขงขันไดของกลุม
ภาค/เขตนั้น (หมดบัญชี) จะมีการพิจารณาใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นของบัญชีผูสอบแขงขันไดของ
กลุมภาค/เขตอื่น ตามขอ 2.6
4.3 การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได (กรณีลดระดับ)
ในกรณีที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นขอใชบัญชีในตําแหนงประเภททั่วไป (คุณวุฒิต่ํากวาปริญญา
ตรี) ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไปนั้นไมมีผลสอบแขงขันไดขึ้นบัญชีแลว(หมดบัญชี) และจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดของกลุมภาค/เขตอื่น ในตําแหนงที่ขอใชบัญชีนั้น จึงจะมีการพิจารณาใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
ประเภทวิชาการ (มีระดับสูงกวา) มาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงประเภททั่วไป (มีระดับต่ํากวา) โดยตองอยูภายใต
เงื่อนไขวาตําแหนงประเภทวิชาการนั้นตองเป%นตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และ
คุณวุฒิที่ผูสอบไดนั้นนํามาสมัครสอบตองเทียบไดไมต่ํากวาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง โดยผูสอบไดนั้นตองสมัครใจไปดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (มี
ระดับต่ํากวา) ดวย โดยการใชบัญชีดังกลาวเป%นไปตามขอ 2.6
4.4 การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตามขอ 4.1 – 4.3 ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) องคAกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนังสือขอใชบัญชีสงถึงจังหวัด (สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด) ที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสังกัดอยู (ไมตองระบุชื่อหรือลําดับที่ของผูสอบ แขงขัน
ได)

-6(2) สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ นจั ง หวั ด เมื่ อไดรั บ หนั ง สื อ ตาม (1) ตอง
ตรวจสอบตําแหนงวางละอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่ขอใชบัญชี โดยตรวจสอบจากแผนอัตรากําลัง 3 ปM
(มีตําแหนงวางหรือไม) และขอบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปM (มีอัตราเงินเดือนตั้งไวหรือไม)
หากไมมีตําแหนงวางหรือไมมีการตั้งอัตราเงินเดือนไว ใหแจง อปท. ดําเนินการกําหนดใหถูกตอง
(3) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เมื่อดํา เนินการตาม (2) แลว หาก
อปท. นั้น มีตําแหนงวางและอัตราเงินเดือนถูกตองแลว ใหสงหนังสือขอใชบัญชีใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ภายใน 5 วันทําการนับแตไดรับหนังสือจาก อปท.
(4) เมื่อกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่นไดรับ หนังสือ จากจั งหวั ดตาม (3) แลว การ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป ดําเนินการตามขอ 3.1 – 3.7 โดยอนุโลม
4.5 การปTองกันความคลาดเคลื่อนของตําแหนงวางที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นขอใชบัญชี
กอนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะมีหนังสือเรียกผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวจะมีการ
จัดสง “บัญชีตําแหนงตางๆ ที่องคAกรปกครองทองถิ่นรองขอ” (ไฟลA excel) ใหแกจังหวัดทาง E-mail ของ ผอ./
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยใหสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการดังนี้
(1) หากตําแหนงวางตามบัญชีดังกลาวถูกกลาวถูกตองครบถวนใหตอบยืนยันทาง
E-mail ที่จัดสงบัญชีดังกลาว
(2) หากตรวจสอบแลวปรากฏวา “ไมมี อปท. ใดขอใชบัญชีตําแหนงวาง” ตามบัญชี
ดังกลาว ใหทํา “แถบสีเหลือง” ทับตําแหนงวางในบัญชีนั้น และหมายเหตุไวหลังชอง “หนังสือที่รองขอ” วา “ไมมี
ตําแหนงวาง” และจัดสงทาง E-mail ที่จัดสงบัญชีดังกลาว
(3) หากตรวจแลวปรากฏวา “ มี อปท. ในเขตจังหวัดขอใชบัญชี แตในบัญชีดังกลาวไมมี
ตําแหนงที่ขอใช” ใหพิมพAตอทายบัญชีดังกลาวดวย “ตัวหนังสือสีแดง” โดยระบุตําแหนงวางที่ อปท. ขอใชบัญชี
และรายละเอียดตามรายการในบัญชีดังกลาว และจัดสงทาง E-mail ที่จัดสงบัญชีดังกลาว
4. การขอรับรองบัญชี (ภายหลังจากไดมีการประกาศขึ้นบัญชีผาอบแขงขันได 1 ปM)
การใชบัญชีผูสอบแขงขันได โดยการรับรองบัญชีใหกระทําไดเฉพาะกรณีองคAกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีตําแหนงที่ประสงคAใชการรับรองบัญชีผูสอบแขงขันไดเป%นตําแหนงวางภายหลังระยะเวลาที่ กสถ.ประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันแลว และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงประเภททัว่ ไปในสังกัดเป%นผูไดรับ
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผูสอบแขงขันไดผูนั้น เพื่อ
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันที่สอบแขงขันไดโดยมิตองเรียงลําดับที่ภายหลังจากไดมีการประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 1 ปM โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) องคAกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนังสือขอรับรองบัญชีผูสอบแขงขันไดถึงจังหวัด (สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด) ที่องคAกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสังกัดอยู (จะดําเนินการไดภายหลังจากไดมี
การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 1 ปM)
(2) สํ านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่ นจัง หวั ด เมื่ อไดรับ หนังสือ ตาม (1) ตองตรวจสอบ
ตําแหนงวางและอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่จะแตงตั้งจากการขอรับรองบัญชี
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ประจํา ปM (มีอัต ราเงินเดือ นตั้งไวหรือไม) หากไมมี ตํา แหนงวางหรื อไมมีก ารตั้ ง อัต ราเงินเดือ นไว ใหแจง อปท.
ดําเนินการกําหนดใหถูกตอง
(3) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เมื่อดําเนินการตาม (2) แลว หาก อปท.นั้น มี
ตําแหนงวางและอัตราเงินเดือนถูกตองแลว ใหสงหนังสือขอรับรองบัญชีผูสอบแขงขันไดใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
(4) เมื่ อ กรมสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ นไดรั บ หนั ง สื อ จากจั ง หวั ด ตาม (3) จะดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบวาผูที่ถูกขอรับรองบัญชี เป%นผูสอบไดในตําแหนงที่จะนําไปแตงตั้งหรือไม และจะสงหนังสือรับรองบัญชี
ใหจังหวัดเพื่อแจงองคAกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับรองบัญชีดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งตอ ก.จ.จ.
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ตอไป โดยปฏิบัติตามขอ 3.4 – 3.7 โดยอนุโลม
6. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสอบแขงขันได
6.1 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
(1) เมื่อผูสอบไดมารายงานตัว ใหองคAกรปกครองสวนทองถิ่นและ ก.จังหวัด (ก.จ.จ.
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) ที่บรรจุผูสอบแขงขันได ตองตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ผูสอบแขงขันไดใชในการ
สมั ค รสอบ (ฉบั บ จริ ง ) วาตรงกั บ ที่ ใ ชในการยื่ น สมั ค รสอบและตรวจตามคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ กํ า หนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่บรรจุและแตงตั้งหรือไม
(2) องคAกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบได (มาปฏิบัติงานแลว)
ตองตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู นั้ น วา สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจริ ง หรื อ ไม โดยดํ า เนิ น การตรวจสอบไปยั ง
สถาบันการศึกษาที่ผูนั้นสําเร็จการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว 147 ลงวันที่
24 กันยายน 2550 หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 147 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 โดยอนุโลม
6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม
เมื่อองคAกรปกครองสวนทองถิ่นไดบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดแลว ใหดําเนินการตรวจสอบ
ประวัติ การตรวจสอบลายนิ้วมือ โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 131 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549
7. การรายงานและบันทึกขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
เมื่อองคAกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดแลว จะตองรายงาน
คําสั่งบรรจุและแตงตั้งใหจังหวัด เพื่อรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ภายใน 15 วันนับแตมีคําสั่ง)
และใหบันทึกเพิ่มเติม (กรณีบรรจุใหมหรือรับโอนคาราชการประเภทอื่น) /แกไขขอมูล (กรณีรับโอนพนักงานสวน
ทองถิ่น) ในระบบขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (ภายใน 5 วันนับแตมีคําสั่ง) ดวย

