
 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

  การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ด าเนินการ 
ได้ ๔ วิธี ดังนี ้

  (๑) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น  

  (๒)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

  (๓) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

  (๔)  การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใน
ระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบส าหรับต าแหน่งที่
ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้ง
ข้าราชการต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น      

การด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับการร้องขอจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นผู้ด าเนินการแทนต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลัก
วิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย            
โดยประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย     

การสอบแข่งขนั 

  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙  มีผลบังคับใช้เมือ่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อาจ
ร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้ 



  กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันในต าแหน่งใดแล้ว 
และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่หมดอายุ  ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนั้นจัดสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกัน
อีก 

  ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในจังหวัดนั้นมีบัญชี
สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด ห้ามมิให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดสอบแข่งขันในต าแหน่งน้ันด้วย 

  ข้อ ๒ ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันด าเนินการ ดังนี้ 
       (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้องจ านวน      
๒ คน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  โดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและ
วิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

       (๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ที่เปิดสอบ ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมีระดับไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า 

   มีหน้าที่ออกข้อสอบเป็นจ านวน ๑๐ เท่าของจ านวนข้อสอบของการสอบ ภาค ข และ
ตรวจข้อสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน ทั้งนี้ กรณีข้อสอบปรนัยให้ตรวจและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

       (๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ จ านวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

   มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจสอบส่งมอบให้ได้ข้อสอบตาม
จ านวนข้อสอบที่ก าหนดในการสอบภาค ข 

       (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดหรือประจ าอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้าราชการส านักงานท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี  เป็นเลขานุการ 

   มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นไปอย่างรัดกุมไม่ให้
ข้อสอบรั่วไหลได้ 

       (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คณะละไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีระดับ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า 

   มีหน้าที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณา  ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

       (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 



   มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การประกาศสอบแข่งขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเป็นธรรม และ
ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่ามี
การด าเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้รายงานผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

  ข้อ ๓ หลักสูตรและวิธีการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับต่าง ๆ ให้มี
รายละเอียด ดังนี ้

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ก าหนดคะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน 

       ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบปีละ ๑ ครั้ง และให้ประกาศผลผู้ที่ได้คะแนน
รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็น  ผู้ผ่านการสอบโดยไม่ต้องจัดล าดับที่ของผู้สอบได้ 
และบัญชีของผู้ผ่านภาค ก มีอายุ ๓ ปี โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน และให้ค านึงถึงระดับ
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดับด้วย 

   ๑.  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

   ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล  ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่ง
เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
 

   ๒.  วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 

   ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

  ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
       ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสอบโดยให้
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้    ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชา
เดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยก าหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออย่างละ ๑๐๐ คะแนน หรือ
วิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง ๑๕๐ คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง ๕๐ คะแนน ก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ
ในทางใด  และโดยวิธีใดให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ก าหนดคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

       ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสอบ โดย
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

  ข้อ ๔ ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
       (๑)  ช่ือต าแหน่งและจ านวนอตัราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

       (๒)  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 



       (๓)  เงินเดือนที่จะได้รับส าหรบัต าแหน่งนั้น ตามคณุวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 

       (๔)  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 

       (๕)  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

       (๖)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบ 

แข่งขันได้ 
       (๗)  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดเง่ือนไขให้ผู้นั้น
จะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  ๒ ปี จึงสามารถโอนไปด ารงต าแหน่ง ณ ที่แห่ง
อื่นได้ เว้นแต่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว และมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควร 

       (๘)  เรื่องอื่น ๆ หรือข้อความอื่นท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ 

  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบก่อนวันที่เริ่มรับ
สมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมด้วย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

  ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 

  ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีก าหนดเวลา      
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 

  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๕ วัน
ท าการแต่ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้น
ก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 

  ข้อ ๗  ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 
       (๑)  ภาค ก ให้เสียค่าธรรมเนยีมสอบ ต าแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐บาท 

       (๒)  ภาค ข และ ภาค ค ให้เสียค่าธรรมเนยีมสอบ ดังนี้ 
   (ก)  ต าแหน่งระดับ ๑ หรือต าแหน่งระดับ ๒ ต าแหน่งละไมเ่กิน ๑๐๐ บาท 

   (ข)  ต าแหน่งระดับ ๓ ขึ้นไป ต าแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

 

  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก
การสอบครั้งนั้นท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ตามข้อ   ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับ

ผู้สมัครสอบ ที่มไิด้มีสว่นเกี่ยวข้องกับการทุจรติหรือส่อไปในทางทุจริตนัน้ได้ 

  ข้อ ๘  ในกรณีท่ีผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งท่ีมีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่  ซึ่งใช้

คุณวุฒิเช่นเดียวกับต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ส าหรับการสอบแข่งขัน้คร้ังน้ัน 



  ข้อ ๙ ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วัน

ท าการ 

  ข้อ 1๐  ให้ผู้ท่ีสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดสอบเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และเมื่อสอบ

ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 ให้เป็นผู้มี

สิทธิสอบในภาคอื่นตอ่ไปได้ 

  ข้อ 1๑  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตร

แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มารวม 

ท้ังนี ้ให้ค านงึถึงหลักวชิาการวัดผลด้วย 

  ข้อ 1๒  ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน รายงานให้

ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อพิจารณาวา่สมควรยกเลิกการสอบแข่งขันในคร้ังนั้นท้ังหมด หรือยกเลิกเฉพาะวิชาหรือ

เฉพาะภาคท่ีมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน หากผู้ด าเนนิการสอบแข่งขัน ได้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชา

ใด หรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ด าเนนิการสอบแข่งขันเฉพาะวชิานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม ่โดยผู้ท่ีทุจรติหรือผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการทุจรติ ในการสอบแข่งขันครัง้นัน้ ไมม่สีิทธิเข้าสอบแข่งขันอกี 

  กรณตีรวจพบการทุจรติหรือส่อไปในทางทุจริต ภายหลังท่ีมีการสอบเสร็จสิ้นแลว้แตก่่อนประกาศ

ผลการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนนิการสอบแข่งขัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อปรากฏหลักฐาน

ชัดแจ้งวา่บุคคลหน่ึงบุคคลใดทุจรติในการสอบแข่งขันหรือมสี่วนร่วมในการทุจรติ ผู้ด าเนนิการสอบแข่งขันอาจใชดุ้ลย

พนิจิตัดสทิธิผู้สมัครสอบแข่งขันนัน้ได ้

  กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแข่งขันภายหลังประกาศผลการสอบแล้วกรณีท่ีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร    ส่วนจังหวัดตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป็นประการใด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีจัดสอบแข่งขันปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไมด่ าเนนิการ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดในฐานะผู้ก ากับดูแล  เพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ตอ่ไป ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนนิการตามท่ีเห็นสมควร 

  ข้อ 1๓  เมื่อได้ด าเนนิการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนนิการสอบแข่งขัน รายงาน

ผลการสอบแข่งขันตอ่ผู้ด าเนนิการสอบแข่งขัน เพื่อประกาศขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 

  ข้อ 1๔  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีท่ีมผีู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง



มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหนง่เท่ากัน ให้ผู้ได้รับ

เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกวา่ 

  ข้อ 1๕  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ

สอบแข่งขันอยา่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึน้บัญชผีู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก 

เว้นแตใ่นกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว ก่อนบัญชผีู้สอบแข่งขัน

ได้จะมีอายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอ่มาบัญชไีด้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุ หรือก่อนมกีารประกาศขึ้นบัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน    30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ี

บัญชผีู้สอบแข่งขันได้น้ันมอีายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แลว้แต่กรณี 

  ข้อ 1๖ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บรรจุและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหนง่นั้นหรือต าแหน่งอื่น

ท่ีก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็น

ต าแหนง่ท่ีเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนด โดยตอ้ง

เรียกบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 

  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานต าแหนง่ว่างตอ่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เพื่อด าเนินการสอบแข่งขันให้แทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว และคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเพื่อขอรับการบรรจุแต่งตั้ง   ในต าแหน่งท่ีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดรายงานโดยชอบแล้ว ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิเสธการบรรจุแต่งตั้ง ท้ังนี้ ให้ถือว่า

การรายงานต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตอ่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

การร้องขอเพื่อบรรจุแต่งต้ังแล้ว 

  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราท่ีว่างแล้ว หากภายหลังต าแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจ

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ท่ีอยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับท่ีท่ีสอบแข่งขัน

ได้ โดยห้ามมิให้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่น ใชบั้ญชี

สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งต้ังได้ 

  กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน สามารถ

อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัดท่ีประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน

ดังกล่าว สามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่งอื่น ท่ีก าหนดคุณวุฒิตาม

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒท่ีิผู้น้ันน ามาสมัครสอบแข่งขัน แต่ตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องและ

เกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้ง

ตามล าดับท่ีในบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 

 



  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอใชบั้ญชสีอบแข่งขันในต าแหนง่อื่นท่ีมีระดับเดียวกันหรือระดับสูง

กว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีมีระดับต่ ากว่าจากบัญชีการสอบแข่งขันของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่า

ต าแหนง่ท่ีขอใชจ้ากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นัน้ตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกือ้กูลกันกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุแตง่ตัง้และมี

คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนัน้จะต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหนง่นั้น โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่ าว

ตอ้งสมัครใจ 

  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสอบแข่งขันมาบรรจุและแต่งตั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรจุและแต่งตั้งบุคคล

ตามล าดับท่ีในบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนด 

  ข้อ ๑๗  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน

ยกเลิกการขึ้นบัญชผีู้น้ันในบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ คือ 

       (1) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 

       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด โดยมหีนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ง

ให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 10 วัน นับตัง้แตว่ันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งใน

ต าแหนง่ท่ีสอบได้ 

       (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วน

ราชการท่ีจะบรรจุไมรั่บโอน และได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าแลว้วา่จะไมรั่บโอน  ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 

       (5) ผู้นัน้ได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ใน

บัญชผีู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครัง้เดียวกัน 

  ข้อ ๑๘  ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามี

เหตุอันสมควรจะอนุมัตใิห้ขึ้นบัญชผีู้น้ันไวใ้นบัญชเีดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุในคร้ังต่อไปตามเดิม ก็ได้ 

  กรณถีูกยกเลิกการขึ้นบัญชเีนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการ รับราชการทหาร 

เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มคีวามเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหนง่ท่ีสอบได้และบัญชนีัน้ยังไม่

ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชผีู้น้ันไวใ้นบัญชเีดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุในคร้ังต่อไป 

  ข้อ  ๑๙  เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ผู้ด าเนนิการสอบแข่งขัน

ด าเนนิการ ดังตอ่ไปน้ี 

       (1)  กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ก่อนเร่ิมรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ และให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจ านวน 1 



ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบดว้ย กรณท่ีีคณะกรรมการขา้ราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จ านวน 1 ชุด ให้

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

       (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายใน 15 วันท าการ นับแตว่ันประกาศผลการสอบแข่งขัน โดยให้สง่เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

   ก.  บัญชกีรอกคะแนน    1  ชุด 

   ข.  ส าเนาประกาศขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้  1  ชุด 

       (3)  หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้ นบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงาน

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันยกเลิกหรือขึน้บัญชนีัน้ 

       (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้รายงานคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วัน 

ท าการ นับแตว่ันประกาศเปลี่ยนแปลง 

การคัดเลือกกรณทีี่มีเหตพุิเศษ 

  ข้อ ๒๐   การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ 78  เพื่อบรรจุ

บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนนิการแทนก็

ได้ 

ข้อ  ๒๑  การคัดเลอืกกรณท่ีีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ ก.จ.จ.ก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดย วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือ

หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยก าหนดดังตอ่ไปน้ี 

(1) ให้ผู้ด าเนนิการคัดเลอืกแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืก 

(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกตอ้งเป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบัตเิฉพาะ              

ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ 

  ข้อ ๒๒   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการข้าราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้สว่นราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ 

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะ 



(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลอืกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณพีเิศษได้ 

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับท่ีท่ี

สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มารายงานตัว

ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถูกยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ี

สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง  เข้ารับ

ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ 

                             การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ 78  เพื่อบรรจุบุคคล

เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลอืก ในกรณีท่ีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไมส่ามารถด าเนนิการได้อาจร้องขอให้สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนนิการแทนก็ได้  

  ข้อ ๒๓ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1)หรือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มกีารศึกษาขึน้เพื่อเข้ารับราชการ

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะตามข้อ 78 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดพร้อมหลักฐานการศึกษา

และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืกก าหนด 

(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    

จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหัวหน้า

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรอืขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงหวัดเป็น กรรมการ  

     (3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา

และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืกก าหนด   นอกจากนี้อาจใชว้ธีิสัมภาษณ์เพิ่มเตมิอีก

ก็ได้  และในการจัดล าดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  คณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืกอาจพจิารณาก าหนดให้ผู้มคีะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูง

เป็นผู้อยู่ในล าดับต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ  ๒๔ การคัดเลอืกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒท่ีิคณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78 (3) ให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดด าเนนิการ ดังนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเร่ือง ชื่อต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น  เงินเดือนท่ีจะได้รับ  วัน  

เวลาและสถานท่ีรับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร ท้ังนี้  การ



ประกาศรับสมัครคัดเลอืกนัน้ ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครก่อนวันท่ีเร่ิมรับสมัครคัดเลอืกและจะประกาศ

ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได้ 

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา

และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสีย

ค่าธรรมเนยีมเข้ารับการคัดเลอืก ส าหรับต าแหนง่ท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้ 

-ต าแหนง่ระดับ  1  หรือต าแหนง่ระดับ  2  ต าแหนง่ละ  100  บาท 

-ต าแหนง่ระดับ  3  ขึน้ไป  ต าแหนง่ละ  200  บาท 

       ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย 

ถูกต้องแลว้ 

       (3)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    

จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วย

ราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรอืขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

       (4)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลอืกโดยวธีิสัมภาษณ์        วิธีสอบ

ข้อเขียน วิธีสอบปฏบัิต ิหรือวธีิอื่นใด วธีิหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการด าเนินการ

คัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิ บัติงานหรือกรรมการอื่น

หรือเจ้าหนา้ที่ให้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 

       (5)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรายงานผลการ

คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผลคะแนน

ตาม (4)  เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้ประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี

คัดเลอืกตามล าดับตอ่ไป 

       (6)  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่ม

อีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในล าดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจ

ด าเนนิการคัดเลอืกใหม่ก็ได้  ทัง้นี้ ให้อยูใ่นดุลยพนิจิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ ๒๕    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับท่ีท่ีสอบได้  

เนื่องจากอยูใ่นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับการ

บรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 78 (4)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น

ผู้ด าเนนิการคัดเลอืก ดังตอ่ไปน้ี 

       (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนังสือรับรองประวัตกิารรับราชการทหาร

ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษาและส าเนาหลักฐานการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วย

การรับราชการทหาร  



       (2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี

ความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายใน 180 วัน นับแตว่ันพ้นจากราชการทหาร  

       (3)  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งท่ีผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ด าเนินการสั่ง

บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งน้ันได้ 

  ข้อ ๒๖    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจากได้มา

รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตาม

ก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ 78 (5) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

       (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้า

ปฏบัิตหินา้ที่ราชการภายใน 15  วัน นับแตว่ันครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง  

(2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พจิารณาแล้ว เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผู้น้ันเข้ารับราชการ 

(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งท่ีผู้น้ันสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ด าเนินการสั่ง

บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งน้ันได้     

  ข้อ ๒๗ การคัดเลอืกบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพื่อบรรจุเขา้รับราชการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ

คัดเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดในประกาศก าหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้ช านาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ ๒๘ เมื่อได้มีการด าเนนิการคัดเลอืก ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เนนิการดังตอ่ไปน้ี 

(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  1 ชุด และส าเนาประกาศรับ

สมัครคัดเลอืก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเร่ิมรับสมัครคัดเลอืก ไมน่้อยกว่า 

7 วันท าการ  โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทราบดว้ย 

     (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน  5  วันท าการนับแตว่ันประกาศผลการคัดเลือก หรือด าเนินการคัดเลอืก

แลว้เสร็จ   โดยให้สง่ส าเนาบัญชผีู้ได้รับการคัดเลอืก  1  ชุด หรอืรายงานผลการคัดเลอืก  1  ชุด 

       (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ  

นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงาน ก.จ. โดยด่วนท่ีสุด 

 

 

 

 



การสอบคัดเลือก 

ข้อ ๒๙ การสอบคัดเลอืกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการ

หรือหนว่ยงานของรัฐด าเนนิการแทนก็ได้ 

  ข้อ  ๓๐   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลอืกขึน้คณะหนึ่ง  จ านวน

ไมน่อ้ยกว่า  7  คน  ดังนี ้

      (1)  กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารให้แต่งตั้งกรรมการ 

ประกอบด้วย 

   - ผู้ทรงคุณวุฒใิน ก.จ.จ. 1 คน    เป็นประธาน 

   - ผู้แทนสว่นราชการใน ก.จ.จ. 2 คน    เป็นกรรมการ 

   - ผู้ทรงคุณวุฒ ิ1 คน     เป็นกรรมการ 

   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      หรือผู้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ 

   - ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 

   - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 

   - ผู้แทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

     ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแต่งต้ัง   เป็นเลขานุการ 

                  (2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฎิบัติให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ 

   ข้อ ๓๑ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ  เร่ืองอื่น ๆ  ท่ี

เกี่ยวกับการสอบคัดเลอืกได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการด าเนนิการสอบคัดเลอืกก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน  สัมภาษณ ์ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าท่ีจ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้  

แลว้ให้ประธานกรรมการประกาศกอ่นวันสอบไมน่อ้ยกว่า   5 วันท าการ 

ข้อ ๓๓  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลอืก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓๔  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อต าแหนง่ท่ีจะ        แต่งตั้ง 

คุณสมบัตขิองผู้มสีิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลอืก  และข้อความอื่นท่ีผู้สมัครสอบ  ควรทราบ 

ข้อ ๓๕ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบโดยให้มีก าหนดเวลารับใบ

สมัครสอบไมน่อ้ยกว่า 10 วันท าการ 



ข้อ ๓๖ ผู้มีสทิธิสมัครสอบคัดเลอืกจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดใน 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืก ตามข้อ 90 ในวันรับสมัครสอบคัดเลอืก          

ข้อ ๓๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าสอบก่อนวันสอบ 

ไมน่อ้ยกว่า  5  วันท าการ 

ข้อ ๓๘ การตัดสินวา่ผู้ใดเป็นผูส้อบคัดเลอืกได้ให้ถอืเกณฑ์วา่  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ

ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่่ ากวา่รอ้ยละหกสิบ  ท้ังน้ีให้ค านึงถงึหลักวชิาวัดผลดว้ย 

ข้อ ๓๙ การสอบคัดเลอืกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตค่ณะกรรมการด าเนนิการสอบ

คัดเลอืกจะก าหนดใหผู้้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรอืภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

ต าแหนง่ก่อนแลว้  จึงใหผู้้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 94  สอบในภาคอื่นตอ่ไปก็ได ้

ข้อ ๔๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความ ไม่เป็นธรรม

ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  เพื่อ

พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริต

หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะ

ภาคใดแลว้  ก็ให้ด าเนนิการสอบคัดเลอืกเฉพาะภาคนัน้ใหม ่ ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจรติหรือส่อไปในทาง

ทุจรติไม่มสีิทธิเข้าสอบอกีต่อไป 

ข้อ ๔๑ เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก

รายงานผลการสอบตอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจะได้ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลอืกได้ตอ่ไป 

  ข้อ ๔๒ การขึน้บัญชีผู้สอบคัดเลอืกได้  ให้เรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  

ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ี

สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ  ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน        

ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกวา่ 

  ข้อ ๔๓ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก

อย่างเดียวกันนัน้อีก  และได้ขึ้นบัญชผีู้สอบคัดเลอืกได้ใหมแ่ลว้ บัญชีผู้สอบคัดเลอืกได้ครัง้ก่อนเป็นอันยกเลิก  

  กรณอีงคก์ารบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบัญชสีอบคัดเลอืกในต าแหนง่ใดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 

อาจขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นใน

ต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ หรือต าแหนง่อื่นท่ีก าหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ี

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่นัน้ได้เฉพาะในสายงานผู้ปฏิบัตโิดยให้ขอใชบั้ญชตีามล าดับท่ี 

 

 

 



ข้อ ๔๔ ในการด าเนินการสอบคัดเลอืก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ ดังตอ่ไปน้ี 

 (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลอืก 1 ชุด  และส าเนาประกาศรับ

สมัครสอบ 3 ชุด  ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเร่ิมรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท า

การ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบ จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดทราบดว้ย 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภายใน 5 วันท าการนับตั้งแตว่ันประกาศผลสอบดังตอ่ไปน้ี 

          (ก)  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่  1  ชุด 

          (ข)  บัญชกีรอกคะแนน  1  ชุด 

          (ค)  ส าเนาบัญชีผูส้อบคัดเลือกได้  2  ชุด 
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชสีอบคัดเลอืกได้  หรือขึน้บัญชผีู้ใดไวต้ามเดิมให้รายงานไปยัง

ส านักงาน ก.จ.  ภายใน  7  วันท าการ  นับตัง้แตว่ันยกเลิกหรือขึน้บัญชผีู้น้ัน 

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิ     เข้าสอบ

ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยังส านักงาน 

ก.จ. ทราบโดยดว่นท่ีสุด 

 

 

การคัดเลือก 

  ข้อ  ๔๕  การคัดเลอืกเพื่อแต่งต้ังขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง            ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ตามข้อ 53 (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนนิการคัดเลือก ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วน

จังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า  7 คน  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดก าหนด 

  ในกรณีต าแหน่งบริหารว่างลง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 

ก.จ.จ.อาจรอ้งขอให้ ก.จ.เป็นผู้ด าเนนิการคัดเลอืกและพจิารณาโอนยา้ยตามขอ้ 170 วรรคสองแทนก็ได้ 

ข้อ ๔๖  การคัดเลอืกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนง่  ในระดับท่ี

สูงขึน้  ให้ด าเนินการได้  4  กรณ ีดังนี ้

(1) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึน้ในระดับควบ ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดับควบ 

(2) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึน้ นอกระดับควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏบัิตงิานท่ีมีประสบการณ์  



(3) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่ งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง             

ในระดับสูงขึน้ นอกระดับควบ ส าหรับต าแหนง่วชิาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  

  ข้อ ๔๗ การคัดเลอืกเพื่อแตง่ตัง้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง

ขึ้นในระดับควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ ตามข้อ 102 (1)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด    

เป็นผู้ด าเนนิการคัดเลอืก    

 การคัดเลอืกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการตามหลักเกณฑ์                และ

เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใตก้รอบก าหนด  ดังนี้ 

      (1)  ข้าราชการผู้นัน้เป็นผู้มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่                 ตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแต่งตัง้ ตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแตง่ตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้ด ารงต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

       (2)  ให้ด าเนนิการคัดเลอืกโดยวธีิการประเมินบุคคล และประเมนิผลการปฏบัิตงิานท่ีผ่านมาของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นัน้  

    (3)  ให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดก าหนดแบบประเมิน บุคคลและประเมินผลการ             

ปฏบัิตงิานตาม (2)  โดยต้องมรีายการดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 

(ข) หนา้ที่ความรับผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ีจะประเมิน 

(ค)  การประเมินการปฏบัิตงิานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหนง่ 

(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

    (4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะผ่าน       การ

ประเมินเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน

ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

    (5) ให้นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนง่ในระดับสูงขึน้ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ ๔๘ การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี

สูงขึน้นอกระดับควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏบัิตงิานท่ีมีประสบการณ์ตามข้อ 102 ( 2)  ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนนิการ  

 

 

 



  การคัดเลอืกตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใตก้รอบก าหนด ดังนี้ 

    (1)  ข้าราชการผู้นั้นเ ป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง               

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้   ตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแตง่ตัง้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดให้ด ารงต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

      (2) ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวนไมน่อ้ยกว่า 5 คน ประกอบด้วย               ปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ                  เป็น

กรรมการ โดยให้หัวหนา้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (3) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   ของ

บุคคลและประเมินผลงานท่ีผ่านมาของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นัน้ 

    (4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ

บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยต้องมรีายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 

(ข) หนา้ที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ตอ้งการของต าแหนง่ท่ี 

จะประเมิน 

(ค) การประเมินการปฏบัิตงิานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหนง่ 

(ง) เอกสารแสดงผลการปฏบัิตงิานหรือผลงานทางวิชาการ 

(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะผ่านการประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับ

ข้าราชการพลเรือน 

      (6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



  ข้อ ๔๙ การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีดังนี ้

                          (1) การปรับต าแหนง่ท่ีสูงขึน้ต้ังแต่  ระดับ  7ว  หรือ  7 วช  ให้ด าเนินได้ต่อเมื่อ 

    (ก)  ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหนง่สูงขึ้นดังกล่าว 

       (ข) ลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้น

เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากกว่าร้อยละ 50  ของปริมาณงานเดิมถึงขนาดท่ีจะปรับระดับต าแหน่งตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  ก าหนด 

                 (ค) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็นระดับ 7ว หรือ 7  

วช  ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมี

รายละเอยีดประกอบด้วย 

    (1)  รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้        

มกีารปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งน้ันเป็นระดับ  7  ว  หรอื  7  วช 

    (2)  ระบุภารกิจท่ีจะมอบหมายให้ผู้ ท่ีขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    (3) เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการก าหนด         

ระดับต าแหนง่ 

    (4) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจาก             

มกีารปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหนง่นัน้แลว้ 

                        (ง) กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  

(ก.จ.จ.)  ให้สามารถปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหนง่นัน้เป็นระดับ  7  ว  หรอื  7  วช  ไดแ้ลว้ให้องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคุณสมบัตแิละลักษณะหน้าท่ี  ความรับผดิชอบปริมาณ  และ

คุณภาพของงานและผลงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้าสูต่ าแหนง่ในการปรับปรุงต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

                   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมินซึ่งมีระดับสูงกว่าผู้ขอประเมิน 1 

ระดับ ท่ี ก.จ.จ คัดเลอืก  เป็นประธานกรรมการ                                                                 

           (2) ผู้แทนสว่นราชการท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชพีท่ีขอประเมิน 2 คน    เป็น

กรรมการ 

           (3) ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง  1  คน   ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชพีท่ี

ขอประเมิน  เป็นกรรมการ 

                                        (4) ท้องถิ่นจังหวัด  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 



                  (จ) เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและคณะกรรมการประเมนิผลงาน   ได้ผ่าน

การประเมินคุณสมบัติและผลงานของผู้นั้นแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นด ารงต าแหน่ง

ระดับ 7ว หรอื 7วช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 

          (2) การปรับต าแหนง่ท่ีสูงขึ้นตัง้แต ่ ระดับ  8 ว  หรอื  8 วช  9  ช  หรอื 9  ชช   

ให้ด าเนนิการได้ต่อเมื่อ 

              (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหนง่สูงขึ้นดังกล่าว 

                    (ข) ลักษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานต าแหน่งนั้น

เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากกวา่  ร้อยละ50  ของปริมาณงานเดิมถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่งตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ก าหนด 

               (ค) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งน้ัน  เป็นระดับ  8ว  หรือ  

8 วช  9 วช  หรือ  9 ชช ต่อคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพื่อพิจารณาท าความเห็น

เสนอคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด

ประกอบด้วย 

        (1)  รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้มี

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งน้ันเป็นระดับ  8  ว  หรือ  8  วช  9  วช  หรือ  9  ชช 

             (2)  ระบุภารกิจท่ีจะมอบหมายให้ผู้ ท่ีขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    (3)  เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการก าหนดระดับ

ต าแหนง่ 

    (4)  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจากมีการ

ปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหนง่นัน้แลว้ 

       (ง)  กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  (ก.จ.)  ให้สามารถปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหนง่นัน้เป็นระดับ  8 ว หรือ 8วช  9วช  หรอื  9ชช  ได้แล้ว

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 

               1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปี  คุณสมบัติและ

ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้าสูต่ าแหนง่  ประกอบด้วย 

               1.  ผู้ทรงคุณวุฒใิน  ก. จังหวัด  ที่  ก.จ.จ. คัดเลอืก   เป็นประธานกรรมการ 

                        2.   ผู้แทนสว่นราชการท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชพี                                           

                      ท่ีขอประเมิน  2  คน         เป็นกรรมการ 

                        3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             เป็นกรรมการ 



                  4.  ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง  1  คน       

         ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชพีท่ีขอประเมิน        เป็นกรรมการ 

                         5.  ทอ้งถิ่นจังหวัด                                          เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

            2)  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวฒุใินสาขาวิชาชพีจากสถาบันการศึกษา  จ านวน  3  คน ซึ่ง  ก.จ.  

คัดเลอืกเป็นกรรมการประเมินผลงานความช านาญการและความเชี่ยวชาญ 

  (จ)   เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัต ิ และคณะกรรมการประเมินผลงานความช านาญการ

และความเชี่ยวชาญ  ได้ผา่นการประเมินคุณสมบัต ิ และผลงานความช านาญการและความเช่ียวชาญของผู้น้ันตาม

เกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดแล้ว  ใหน้ าเสนอผลงานการประเมินคุณสมบัตแิละผลงานของผู้น้ัน  ใหค้ณะกรรมการกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.)  พิจารณา 

  (ฉ)  กรณีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.)  ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบแลว้  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแตง่ตัง้ผูน้ัน้ด ารงต าแหน่งระดับ  8  ว  หรือ  8  วช  9  วช  

หรือ  9  ชช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.จ.)  ท้ังน้ี โดยให้มีผล

ตัง้แตว่ันท่ีผู้นัน้ได้ยื่นผลงาน 

      การน าเสนอผลงานของผู้ท่ีจะประเมินเพื่อเลื่อนระดับ 8 ว หรอื  8 วช  9  วช  หรือ  9  ชช  ให้น าเสนอ

แบบแสดงรายละเอยีด  การน าเสนอผลงานตามท่ีก าหนดขึน้ใหมแ่นบท้ายประกาศน้ี 

  ข้อ  ๕๐    การคัดเลอืก เพ่ือแตง่ตัง้ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้ด ารงต าแหนง่ในระดับ

ท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 102 (4)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ผู้ด าเนนิการคัดเลอืก  ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนนิการได้อาจรอ้งขอให้คณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนนิการแทนก็ไดก้ารคัดเลอืกตามวรรค

หนึ่ง ให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดก าหนด ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี ้

(1) แตง่ตัง้คณะกรรมการคัดเลอืก จ านวนไมน่อ้ยกว่า  7  คน ประกอบด้วย 

 -ผู้ทรงคุณวุฒ ิใน ก.จ.จ. 1 คน    เป็นประธาน 

 -ผู้แทนสว่นราชการใน ก.จ.จ. 2 คน    เป็นกรรมการ 

 -ผู้ทรงคุณวุฒ ิ1 คน     เป็นกรรมการ 

 -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 

   หรือผู้แทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

 -ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 

 -ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 

 -ผู้แทนขา้ราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด   เป็นเลขานุการ 

   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแต่งต้ัง   

 



(2) เกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกให้ด าเนนิการโดยวิธีการสัมภาษณ ์  วธีิการประเมินหรือ 

วธีิอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยก าหนดรายการ ดังตอ่ไปน้ี 

(ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร  (150 คะแนน) 
        (1) วสิัยทัศน์และผลงาน  (70 คะแนน) 

            (ก) วสิัยทัศน์   จ านวน  20  คะแนน 

    วสิัยทัศน์ในการปฏบัิตงิานในต าแหนง่ท่ีจะขอรับการคัดเลอืกผู้เข้า 

รับการคัดเลอืก จะต้องจัดท าเอกสารเพื่อแสดงวสิัยทัศน์ในการปฏบัิตงิานในต าแหนง่ท่ีขอรับการคัดเลอืก 

           (ข) ผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน 25 คะแนน 

 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความส าเร็จ

มาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วน

ราชการอื่นได้ เชน่ การจัดโครงการใหม ่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชนจ์ านวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงาน

ใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการ

คัดเลอืก (อาจจัดท ารวมกับวสิัยทัศน์ก็ได้)  

                (ค) ความรอบรู้งานในหนา้ที่   จ านวน 25 คะแนน 

  ความรอบรู้งานในหน้าท่ี   พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีจะ

แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กฎหมายเกี่ยวข้องกั บ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานท่ีปฏิบัติรวมท้ังความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม   และ

การเมอืง 

     (2)  ความสามารถในการบริหาร      (30 คะแนน) 

         (ก) ความรอบรู้ในการบริหาร จ านวน 10 คะแนน 

      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองการบริหาร เช่น หลักการ

บริหารสมัยใหม ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชงิกลยุทธ์   เทคนิคการบริหารตา่ง ๆ  

          (ข) ความช านาญการในการบริหาร  จ านวน 10 คะแนน 

              ความช านาญการในการบริหารพจิารณาจากการตัดสนิใจ  การคิดเชงิ กลยุทธ์ 

ความเป็นผู้น า  ปฏภิาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ปัญหาเฉพาะหนา้ของผู้เข้ารับการคัดเลอืก 

            (ค) การบริหารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน 

    การบริหารงานบุคคล   พจิารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะ  ในการ

สื่อสาร  การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลอืก การประสานงานกับสว่นอ่ืน 

      (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   (50 คะแนน) 

(ก) ความอุตสาหะ  จ านวน  5  คะแนน 



     พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ ในหน้า ท่ีการงาน

กระตอืรือร้นในการปฏบัิตงิาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพยีร 

                                   (ข) มนุษยสัมพันธ์  จ านวน  5  คะแนน 

    มนุษยสัมพันธ์   พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

อย่างมปีระสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ

ขัดแยง้อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มา

ตดิตอ่ รวมท้ังเต็มใจในการให้ความช่วยเหลอืและบริการผู้มาตดิตอ่ 

                                   (ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย   จ านวน  5  คะแนน 

     ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 

                             (ง) ปฏภิาณไหวพริบ   จ านวน   5  คะแนน   

     พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบค าถามใน

สภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไมจ่ าเป็นต้องวัดความรู้ 

(จ) สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององคก์ร  จ านวน 10 คะแนน 

     พจิารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร โน้ม

นา้วผู้อ่ืนให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององคก์ร 

  (ฉ) สนับสนุนผู้อ่ืนท้ังในดา้นการให้ค าแนะน าและการให้อ านาจ      

จ านวน 10 คะแนน 

       พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อื่นท้ังในด้านการให้ค าแนะน าและการ

ให้อ านาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความช านาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล 

ทีมงานและระดับองค์กรในดา้นทัศนคติการปฏบัิตงิานและการตัดสินใจ 

  (ช) ริเร่ิมเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  จ านวน 10  คะแนน 

         พจิารณาจาการริเร่ิมเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อื่นในองค์กรให้น าความคิดริเร่ิมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการก าหนดขอบเขต   ขั้นตอนและช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 

  (ข) คะแนนคุณสมบัต ิ     50      คะแนน   

     (1)   เงินเดอืน                 10 คะแนน 

     (2)   อายุราชการ   10         คะแนน   



     (3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสายงานและระดับปัจจุบัน 10   คะแนน 

     (4)  ความดีความชอบยอ้นหลัง 5 ปี    10  คะแนน 

     (5) วุฒกิารศึกษา      5 คะแนน 

     (6)  การรักษาวนิัย (ยอ้นหลัง 5 ปี)    5 คะแนน 

      (3)   คณะกรรมการคัดเลอืกอาจตัง้กรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสมกบั

ต าแหนง่ หรอืเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลอืกได้ตามความจ าเป็น  

      (4)  ให้คณะกรรมการคัดเลอืกก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีด าเนนิการคัดเลอืกและระเบียบเกี่ยวกับ

การคัดเลือกได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้   แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวัน

ด าเนนิการคัดเลอืกไม่นอ้ยกว่า  5  วันท าการ 

      (5)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเร่ืองชื่ อ

ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

คัดเลอืกส าหรับต าแหนง่นั้น  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัคร เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก และเร่ืองอื่น ๆ  หรือข้อความอื่นท่ีผู้สมัครควรทราบ  โดยให้ปิดประกาศรับ

สมัครการคัดเลอืกนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครก่อนวันท่ีเร่ิมรับสมัคร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง

หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได้ 

      (6)  ให้คณะกรรมการคัดเลอืกจัดให้มีเจ้าหนา้ที่รับสมัคร โดยให้มกี าหนดเวลารับสมัครเข้ารับ

การคัดเลอืกไม่นอ้ยกว่า  15  วันท าการ 

      (7)   ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม       

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศก าหนดการ

เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า

ขั้นต่ าของอัตราเงนิเดอืนในระดับท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้นัน้   

      (8)  ในกรณีขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่ืน ประสงค์จะ

สมัครเข้ารับการคัดเลอืกในต าแหนง่นี้  จะต้องยื่นหนังสอืรับรองขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดท่ีตนสังกัดอยู ่ว่าเป็นผู้

มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดในประกาศการรับสมัคร 

      (9)  ให้คณะกรรมการคัดเลอืกประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการคัดเลอืกก่อนวัน 

ด าเนนิการคัดเลอืกไม่นอ้ยกว่า  5  วันท าการ 

      (10)  ในการด าเนินการคัดเลอืก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายช่ือข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ใน

หลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ   โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย

รายละเอยีดดังนี้ 



           (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และความต้องการของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

เช่น ขอบเขตของงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน  การควบคุมบังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้

ดุลพินิจของคณะกรรมการ     ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และจ าเป็นต่อการปฏบัิตงิานในต าแหนง่  เป็นต้น   

           (ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับ  การ

คัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมท้ังประวัติการศึกษาการฝึกอบรม ดูงาน  

ประสบการณ์  ความสามารถ  ความช านาญ  หรือคุณลักษณะพเิศษ  ผลงานส าคัญพิเศษหรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์

ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้น   ซึ่งควรเป็นข้อมูลท่ีเก็บอย่างเป็นระบบ  

และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเตมิให้สมบูรณ์และทันสมัยอยูเ่สมอ  

           (ค)  ข้อมูลย้อนหลัง  2  ปี  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ทุกคน และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม  และความพร้อมหรือไม่พร้อมท่ีจะเลื่อนขึ้นด ารง

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น  ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 

(11)   ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัตแิล้ว จัดล าดับจากผู้ท่ี

ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ท่ีได้คะแนนต่ าสุดและให้พิจารณาผู้ท่ีอยูใ่นล าดับท่ีดกีวา่จะได้รับการแตง่ตัง้ก่อนผู้ท่ีอยู่ในล าดับ

ถัดไป  และหากคะแนนของแตล่ะบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ท่ีคะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 

(ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ ์

(ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณเ์ท่ากันให้พิจารณาจากผูใ้ดได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในต าแหนง่

ระดับปัจจุบันก่อน 

(ค)  ถ้าได้รับแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ในต าแหนง่และระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก

เงินเดอืนมากกวา่ 

(ง)  ถ้าเงินเดอืนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 

(จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ขัน้สูงกวา่ 

(ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันเดียวกันให้พจิารณาผูใ้ดได้รับก่อน 

(ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกันให้พจิารณาผูใ้ดมอีายุ 

แก่กว่า 

 

      (12)  เมื่อได้ด าเนนิการคัดเลอืกเสร็จแล้ว  ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกรายงานผลการ 

คัดเลอืกตอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลอืกและจัดเรียงล าดับตามผลคะแนน 

ตามขอ้ (11)  โดยให้ระบุคะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลอืก และแจ้งให้องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดแต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคัดเลอืกตามล าดับตอ่ไป   



      (13)  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังผูไ้ด้รับคัดเลอืก ให้ด ารงต าแหนง่บริหารของ

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ตามล าดับท่ีในประกาศผลการคัดเลอืก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด        

      (14)  กรณท่ีีมีผู้ผ่านการคัดเลอืกมากกว่าจ านวนต าแหนง่วา่งและภายหลังมตี าแหนง่วา่งเพ่ิมอกีก็

อาจให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลอืกท่ีเหลอือยูใ่นล าดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลอืก

นัน้ให้ด ารงต าแหน่งได้ หรืออาจด าเนนิการคัดเลอืกใหม่กไ็ด้   ทัง้นี้ให้อยูใ่นดุลยพนิจิขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  107    เมื่อได้มกีารด าเนนิการคัดเลอืกตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ ให้องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

        (1) ส่งส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืก 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัคร

สอบ   2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกอ่นเร่ิมรับสมัครไมน่อ้ยกว่า  7  วันท าการ 

โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมัครสอบ จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ทราบดว้ย 

(2)   เมื่อการคัดเลอืกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน  5  วันท าการนับแตว่ันเลื่อนและแตง่ตัง้ผู้ได้รับคดัเลอืกตามขอ้ 103 ข้อ 

104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศผลการคัดเลอืกตามข้อ 106  โดยให้สง่เอกสารดังตอ่ไปน้ี 

(ก)  ส าเนาค าสั่งเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการ    1  ชุด 

    (ข)  ส าเนาบัญชกีารกรอกคะแนน      1   ชุด 

    (ค)  ส าเนาประกาศผลการคัดเลอืก     1   ชุด 

       (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลอืก ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

เข้ารับการคัดเลอืก ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนนิการคัดเลอืก ประกาศผลการคัดเลอืกและอื่น ๆ  นอกจากที่

ก าหนดไวเ้ดิมให้รายงานส านักงาน ก.จ. โดยด่วนท่ีสุด 

 

  


