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ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เร่ือง    รับสมัครสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2554 
******************************** 

 ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ   จะดําเนินการรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับการเปนพนักงานสวนตําบล [สอบภาคความรูความสามารถ
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค.)]    ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธรองขอใหดําเนนิการแทน  
 ฉะนัน้  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  13  มาตรา 14  มาตรา 15  และมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ขอ 56  ขอ 62 และขอ 63 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตาํบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม  และมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ คร้ังที่ 9/2553  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2553    จึงประกาศรับ
สมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล  ในตําแหนงตาง ๆ   ดังนี ้
 1. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขนั    
 ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน   จํานวน  25  ตําแหนง   146  อัตรา (ผนวก ก.) 
     1.1 ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ   1   รวม     54   อัตรา 
     1.2 ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ   2   รวม     51   อัตรา 
     1.3 ตําแหนงเริ่มตนจากสายงานระดับ  3    รวม     41   อัตรา 
 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบแขงขัน 
     ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และเปนผูที่
สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)   ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดังนี ้
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป    ผูที่จะเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เบื้องตนตามขอ 6   แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ   เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล   ลงวนัที่  24  ตุลาคม2545 และทีแ่กไขเพิ่มเติม   
(ผนวก  ข.) 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง     ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  
เฉพาะตําแหนงนั้น   ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัประจวบคีรีขนัธกําหนด   แนบทาย
ประกาศรับสมัครสอบนี้    (ผนวก ค.) 
 2.3  สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และบัญชียังไมหมดอายุ  
 3.  อัตราเงนิเดอืน    รายละเอยีดตามทีก่ําหนดไวในคณุสมบัตเิฉพาะตาํแหนง  (ผนวก ค.) 
     คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ(ก.อบต.จังหวัด)   จะบรรจุ
แตงตั้งผูสอบแขงขันได โดยใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ    ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบญัชีอัตราเงินเดือนตามประกาศหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือนของผูทีไ่ดรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีจากสถานศกึษาใน
ประเทศที่ ก.พ.ไดรับรองไวแลว  โดยใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
 4.  การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขัน  ใหสมัครดวยตนเองทางอินเทอรเน็ต   
ตั้งแตวันที่   18  ตุลาคม  2553   -  8  พฤศจิกายน  2553   ตลอด   24 ช่ัวโมง  ไมเวนวันหยุดราชการ
ตามขั้นตอน ดงันี้ 

  (1) เปดเว็บไซต http://job.glocalprachuap.org   หรือ 

http://www.glocalprachuap.org   หรือ  http://www.prachuaplocal.go.th 
 (2)  กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด   
ระบบจะออกเลขประจําตวัสอบ  และแบบฟอรมการชาํระเงนิผานเคานเตอร  บมจ.  ธนาคารกรงุไทย  ใหโดย
อัตโนมัติ 
  (3)  พิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด  A4    
จํานวน  2  แผน  หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น  ใหบันทึกขอมูลเก็บในรูปแบบแฟมขอมูล  (File)   ลงใน
ส่ือบันทึกขอมูล  เชน  Diskette หรือ  Flash drive  เพื่อพิมพในภายหลัง  
        ในกรณีที่ไมสามารถพิมพใบสมัครหรือบันทึกขอมูลได   ใหผูสมัครเขาไป
พิมพใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกขอมูลใหมอีกครั้ง  แตจะแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้ง
แรกที่สมบูรณแลวไมได 
  (4)  นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะเคานเตอรของ    
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแตวันที่  18  ตุลาคม  2553   -  9  พฤศจิกายน  2553     
ภายในเวลาทําการของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  
โดยผูสมัครสอบแขงขันตองมีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ที่ประกาศผลสอบในวันที่   3  ตุลาคม   2551  และจะตองสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมการ 
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สอบใหเสร็จสิ้นตั้งแตวันที่  18  ตุลาคม  2553   -  9  พฤศจิกายน  2553   ในเวลาทําการของธนาคาร  
(เวลาปกติ  08.30 – 16.30  น.   สถานที่ทําการพิเศษ  เวลา 10.00 – 20.00  น.) 
  (5)  ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแลว  หลังจากปดการรับสมัครสอบ 
จะออกเลขประจําตวัสอบใหโดยเรียงตามลาํดับการชําระคาธรรมเนียมการสอบ 
  (6) ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแลว  สามารถเขามาพิมพใบสมัครที่

สมบูรณถูกตองแลว ไดตัง้แตวันที ่15  พฤศจกิายน   2553 ใหผูสมัครสอบเขาไปที ่  http://job.glocalprachuap.org   

หรือ http://www.glocalprachuap.org  หรือ http://www.prachuaplocal.go.th   เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู
มีสิทธิ์สอบ  โดยใชปุมพิมพใบสมัคร กรอกหมายเลขประจาํตัวประชาชน    พรอมกับพิมพใบสมัครที่ระบุ
เลขประจําตัวสอบใหแลว      (เลขประจําตัวสอบจะมีการออกเลขใหหลังจากมีการชําระเงนิเรียบรอยแลว และจะ
ระบุในใบสมัครสอบ)  เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาสอบขอเขียน  สําหรับผูสมัครที่ไมมีเลขประจําตัวสอบ
ใหนําหลักฐานการชําระเงินติดตอที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ    
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ  อาคารใหม  ช้ัน  4   ภายในวันที่   1  ธันวาคม   2553   

4.2 คาใชจายในการสมัครสอบ  ประกอบดวย 
  (1)  คาธรรมเนียมการสอบ 
    -  สายงานเริ่มตนจากระดับ  1  และระดับ  2   จํานวน  100  บาท 
    -  สายงานเริ่มตนจากระดับ  3         จํานวน  200  บาท 
 (2)  คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน      30  บาท 
                คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคนืให  เมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมี
สิทธิ์สอบแลว  เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต  
จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมการสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต  หรือสอไป
ในทางทุจริตนัน้ 
   4.3  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต  ใหติดรูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก   
และไมสวมแวนตาดํา  ซึ่งถายไวแลวไมเกิน  1  ป  ขนาด  1.5  นิ้ว และไมมีรอยประทับใด ๆ บนรูปถาย 
โดยใชกระดาษอัดรูปถายโดยเฉพาะเทานั้น  โดยใหผูสมัครลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน และ
นํามายื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสาํหรับตําแหนง  (ภาค ข.)  และวันสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาํแหนง  (ภาค ค.) 
  5.  เงื่อนไขการรับสมัครสอบ 
   5.1  ผูสมัครสอบ  สมัครไดเพียงครั้งเดยีวเทานั้น 
   5.2  ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง  1  ตําแหนง  เมื่อเลือกแลวจะ
เปลี่ยนแปลงแกไขไมได 
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   5.3  ผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน มีสิทธิสมัครสอบภาค ข.   ดังนี ้

   (1) ผูสอบผานภาค ก. ในระดับ 3  มีสิทธิสมัครสอบภาค ข. ในระดับ 1 หรือ
ระดับ 2 หรือระดับ 3  หากมคีุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีเ่ปดรบัสมัคร 

   (2) ผูสอบผานภาค ก. ในระดับ 2  มีสิทธิสมัครสอบภาค ข. ในระดับ 1 หรือ
ระดับ 2  หากมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีเ่ปดรับสมัคร 

   (3) ผูสอบผานภาค ก. ในระดับ 1 มีสิทธิสมัครสอบภาค ข. ในระดับ 1 เทานั้น 
  5.4 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

ในขอ 2.2  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย  กฎหรอืระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

  5.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือช่ือและ 
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
   5.6  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณสมบตัิของตนเอง
วา  เปนผูมีคณุสมบตัิครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตาง  ๆ  ใหถูกตอง
ครบถวนตรงตามความเปนจริง  ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ  หรือตรวจพบวาเอกสาร
หลักฐานคุณวฒุิซ่ึงผูสมคัรสอบนํามายืน่ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ  คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบครั้ง
นี้มาตัง้แตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการทาง
อินเทอรเน็ตโดยไมมีการยกเวนไมวากรณใีด ๆ ท้ังสิ้น  
  6.  การประกาศรายชื่อผูสมคัรสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ดังนี ้

  5.1 ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมี สิทธ์ิ เขาสอบแขงขันไดตั้งแต

วันที่ 26 พฤศจิกายน  2553 ที่เว็บไซต http://job.glocalprachuap.org หรือ  http://www.glocalprachuap.org 

หรือ  http://www.prachuaplocal.go.th   
  5.2 สําหรับวัน  เวลา  สถานทีส่อบ  และระเบียบเกีย่วกบัการสอบ จะประกาศ ให

ทราบ  ณ   สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ   และทางเว็บไซต  

http://job.glocalprachuap.org หรือ  http://www.glocalprachuap.org หรือ  http://www.prachuaplocal.go.th  ตอไป 
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  7.  หลักฐานที่ตองแสดงในการสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(ภาค ข.) 
   7.1  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต  และติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก  

และไมสวมแวนตาดํา  ซ่ึงถายไวแลวไมเกนิ 1 ป  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน 
(ตาม ขอ  4.3) 
   7.2  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ  เทานั้น  ซ่ึง
ปรากฏเลขประจําตวัประชาชน  13  หลักชัดเจน 
   7.3  หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแขงขัน  
  8.  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขนั 
         หลักสูตรการสอบแขงขันแบงเปน  2  ภาค 
   8.1  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  (ภาค ข.)      (200  คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน  ปรนัย  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก  ค.   
และ ผนวก  ง. 

8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค.)  (100  คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว  ประวตัิการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ  โดยการสมัภาษณ  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  
ในหนาที่   และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภยัแหงชาติ   ความสามารถ    ประสบการณ    ทวงทีวาจา  
อุปนิสัย   อารมณ   ทัศนคติ    จริยธรรมและคุณธรรม   การปรับตัวการเขากับผูรวมงาน    รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
  9.  เกณฑการตัดสิน
   9.1  ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง  (ภาค ข.)  ตามเกณฑการตดัสินไมต่ํากวารอยละ  60  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (ภาค ค.) 
   9.2  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบได
คะแนนในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (ภาค ค.)  ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  60 
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  10.  หลักฐานที่ตองนํามายืน่ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค.)
   ผูสมัครสอบที่สอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) 
ตามเกณฑการตัดสินไมต่ํากวารอยละ 60  จึงจะเปนผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
โดยจะตองยืน่หลักฐานในวนัสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (ภาค ค.)   รายละเอียดตาม   ผนวก จ. 
  11.  การขึ้นบญัชีผูสอบแขงขันได 
   11.1  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดจาก
คะแนนรวมภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง  
(ภาค ค.)  สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีทีม่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากนั  จะใหผูสอบไดคะแนนภาค ข. 
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาค  ข.  เทากัน  ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
   11.2  บัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีไว  2  ป  นับแตวนัประกาศขึ้นบัญชี  แต
ถามีการสอบแขงขันอยางเดยีวกันนั้นอีก  และไดขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันใหมแลว  บัญชีการสอบแขงขันได
คร้ังนี้เปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับ
การบรรจุไปแลว  กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ  และตอมาบัญชีไดครบ
ระยะเวลาตามที่ระบุ  หรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับ
การบรรจุแตงตั้ง  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  30  วัน  นับแตวนัถัดจากวนัที่บญัชีผูสอบแขงขันไดนัน้มีอายุครบ
ตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณ ี
  12.  การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขนัได 
   ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้  
ใหเปนอนัยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
   (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
   (2)  ผูนั้นไมรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัประจวบคีรีขนัธกําหนด  โดยมีหนังสือสงทางไปรษณยี
ลงทะเบียน  แจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา  10  วนั  นบัตั้งแตวนัที่ทีท่ําการไปรษณียรับ
ลงทะเบียน 
   (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกาํหนดเวลา  ทีจ่ะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
   (4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการ
โอนแตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนั้นจงึไม
ประสงคจะรับการบรรจุ 
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   (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดแลว  ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทกุบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 
   กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการใน
ตําแหนงที่สอบไดและบัญชนีัน้ยังไมยกเลิก  จะขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีเดมิเปนลําดับแรกที่จะบรรจใุนครั้งตอไป 
  13.  การบรรจุและแตงตัง้
   13.1  ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู
สอบแขงขันไดในแตละตําแหนงตามตําแหนงวางใน อบต. ที่ไดรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวดัประจวบคีรีขนัธ (ก.อบต.จงัหวัด)  เปดสอบ ทั้งนี้  โดยความเหน็ชอบของ ก.อบต.จงัหวัด 
   13.2  คณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  (ก.อบต.จังหวดั)   
เปนเจาของบัญชีสอบแขงขัน     และมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด  ที่มีความประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขัน
เพื่อแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได  หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูลกัน  โดยเรียกบรรจแุละแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันได เมื่อไดบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตําแหนงตาง ๆ  ลงใน อบต. ที่ได
รองขอไวครบจํานวนแลว   
   13.3  กรณีผูสอบแขงขันไดและถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  
มีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่กําหนดไวในประกาศฯ  นี้  จะนาํมาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด  ๆ  เพื่อประโยชนของ
ตนเองไมได 
   13.4  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันได  กําหนดเงื่อนไขใหผูนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีบ่รรจุแตงตั้งอยางนอย  2  ป  จึงสามารถใหโอนไปดํารงตาํแหนง  
ณ  ที่แหงอื่นได  ยกเวนมีเหตุผลความจาํเปนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ 
   13.5  ในกรณทีี่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  อันอาจทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน  ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัด
สิทธิผูสมัครสอบแขงขันนัน้ไดหรือยกเลกิการขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันไดแลวแตกรณี    และผูที่ทจุริตในการ
สอบแขงขันครั้งนั้นไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก 
   13.6  ผูสอบแขงขันไดซ่ึงอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ  ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมตัิยกเวนจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) อยู
กอนหรือภายหลังการสอบแขงขัน จะถือวาเปนผูขาดคณุสมบัติและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตัง้ให
ดํารงตาํแหนงที่ตนเองสอบได  กรณทีี่ไดรับการบรรจแุละแตงตั้งไปแลว  จะพจิารณาใหออกจากราชการ 
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