
ฬ  ป า

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราฃการองคการบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเล ือก พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทั่เป็นถารสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัตเสือกให้สอดคล้องกับคำสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคล 
ท้องลื่น ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลาง.พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกถางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราขบญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํๆนาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องลื่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมทั่ง 
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในกๆรสอบคัดเสือกและการคัดเสือก 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให ้ดำรงตำแหน่งใ]ระเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น 
และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชนไนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้มีมาต่รฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื๋นฐานของระบบคุณธรรม

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียนบริหารงานบ ุคคล 
ส่วนท้องลื่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ และข้อ ๒ แห ่งคำส ั่งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาต ิ ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑. กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติ 
ค ณ ะก รรม ก ารกล างข ้าราช ก ารองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  ใน การป ระช ุมคร ั้งท ี่ ๑ / ๒๕๖๐ เม ื่อว ันท ี่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกประกาศไวั ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ืยกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือก พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ประกาศนี้!ข้นังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป 
ข้อ ๓ ไมให้นำประกาศดังต่อไปนี้มาไข้บังคับ ในระหว่างที่ประกาศบี้มีผลใข้บังคับ 
(๑) ความในหมวด ๑ การค ัดเล ือก แห ่งประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชกๆรองค ์การ 

บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อน'ขนเ'งนเดือน ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจ๊กายน พ.ศ. 
๒๕๔๔ และที่แกไชเพิ่มเติม

(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางชาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เที่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเสือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐. พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ใ]รรดๆประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นได ชี่งข้ดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
/  ข้อ ๔ ใบประกาศนี้...



- ๒-

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
"การคัดเล ือก', หมายดวามว่า การสอบแข่งข้นการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง 

สอบแข่งขัน การสอนคัดเลือก การคัดเลือก และการคัดเลือกเพื่อรับโอน
''กสถ.'' หมายศวามว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

. "ก .จ.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ ก.ท.’' หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
'‘ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
"ก.จ.จ.'' หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
"ตำแหน่งสายงานผูป้ฏนัติ ” หมายความว่า ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิขาการ 
ข้อ ๔ การคัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งไท ้ตำรงตำแหน่งข ้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งใท้ตำรงตำแหน่งใบระดับที่สูงฃี้น 
ไท้ตำเนินการไค้ ๔ วิธ ดังนี้

(๑) การสอบแข่งข ันเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเข ้าร ับราชการและแต ่งต ั้งใท ้เป ็นข ้าราชการองค ์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) การสอบค ัดเล ือกเพ ื่อแต ่งต ั้งข ้าราชการให ้ตำรงตำแหน ่งในต ่างสายงาบ หรือแต่งตั้ง. 
ข ้าราชการตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบ ัต ิให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทบริหารท้องถิ่น 
ขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัด หร ือแต ่งต ั้งข ้าราชการคร ูองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ให ้ดำรงตำแหน ่ง 
ในสายงานบริหารสถานศึกษา

(๔) การคัดเล ือกเพ ื่อแต่งต ั้งข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดท ี่ดำรงตำแหน่งสายงาน 
ผู้ปฏิบัต ิให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส ูงขึ้น หรือตำแหน ่งสายงานการสอนของข้าราชการครูองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา หรือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการท ้องถ ิ่น  และประเภทบริหารท ้องถ ิ่นขององค ์การบริหารส ่วนจังหวัดให ้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น หรือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สังกัดสถานศึกษาให้ดำรง 
ตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น

(๔) ก ารค ัด เล ือ ก เพ ื่อ ร ับ โ อ น ม าแ ต ่งต ั้งให ้ต ำร งต ำแ ห น ่งป ร ะ เภ ท อ ำน วยก าร ท ้อ งถ ิ่น  
และประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานบริหารสถานศึกษา

ในการค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจ ุและแต ่งต ั้งตามวรรคหน ี่ง ให ้เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์และ 
เง่ือนไชท่ี ก.จ. กำหนด

ข้อ ๖ ให้ ก.จ. หรือร่วมกับ ก.ท. และ ก.อบต. แต่งตั้ง กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขับ
ประกอบด้วย

(๑) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบสืกรมบัญชีกลาง 
และอธิบดํกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒใน ก.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือก จำนวน 
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือก จำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. ท่ี ก.อบต, คัดเลือก 
จำนวนสองคน

/  (๓) กรรมการ ...



๓ -

. (๓) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหกคน ได้แก่ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัตและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ท.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือก ฝ่ายละห'นงคน นายกเทศมนตริและ 
ปลัดเทศบาลใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือก ฝ่ายละหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลใน ก.อบต. ท่ี ก.อบต. คัดเลือก ฝ่าผละหนึ่งคน

(๔) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

เม ื่อม ีกรรมการดาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ครบแล ้วให ้เลขาน ุการ กลถ. จัดให้มีการประชุม 
เพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน

ให้เลขานุการ กสถ. เสนอรายขื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แต่งต้ัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไป

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าประเภท 
วิฃาการ ระดับขำนาญการพิเศษ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ข่ายเลขานุการ 

ข้อ ๗ กรรมการ กสถ. พ้นจากตำแหน่งต่อเมื่อ 
(๑) ตาย
(๒) ลาออกเป็นหนังลือต่อประธานกรรมการ กสถ.
(๓) พ ้นจากการเป ็นกรรมการใน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ตามประเภทท ี่ตนเป ็นผ ู้แทบ

แล้วแต่กรณี
(๔) มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีความประพฤติที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสืยหรือบกพร่องในสืลธรรม 

อันดี หรือมีพฤติกรรมทำให้การสอบแข่งขับไม่ส ุจริตและเป ็นธรรม ให ้ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย 
สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กสถ.

ข้อ ๘ กรณีกรรมการ กสถ. พ้นจากตำแหน่ง ให ้ดำเน ินการสรรหาและคัดเล ือกเพ ื่อแต่งต ั้ง 
กรรมการดังกล่าวภายในหกสืบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง

ในระหว่างที่ย ังม ิได ้ค ัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งท ี่ว ่างตามวรรคหนึ่ง และยังมีกรรมการ 
เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข้อ ๙ ให้ กสถ. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ และการอื่นใด 
ที่เกึ่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ให้ ก.จ. มีอำนาจหน้าที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา ในกรณีที่ ก.จ. 
เห็นสมควรอาจมอบให้ ก.จ.จ.ดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด

ให ้องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดม ีอำน าจห น ้าท ี่ส อบ ค ัด เล ือก ข ้าราชก ารองค ์ก ารบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน สายงานนิเทศการศกษา

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี 
การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และการอื่นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด

ข้อ ๑๑  ให ้ ก.จ. ม ีอำนาจหน ้าท ี่ค ัด เล ือกข ้าราชการองค ์ก ิารบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัด1ให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา ในกรณีที่ ก.จ. 
เห็นสมควรอาจมอบให้ ก.จ.จ. ดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด.

/ให ้องค์การ...



ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมือำนาจหน้าที่ค ัดเสือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา

หลักส ูตร ว ิธ ีก ารค ัด เล ือ ก  ค ุณ สมบ ัต ิผ ู้ม ีส ิท ธ ิค ัด เล ือก  เกณ ฑ ์การต ัดส ิน  การข ึ้นบ ัญ ช ี 
การยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ และการอื่นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด

ฟ้อ ๑๒ ก,ารใดท ี่ได ้ดำเน ินการหร ืออย ู่ระหว ่างการดำเน ินการตามข ึ้นตอนเพ ื่อ เตร ียมการ 
ในการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอ,บแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรฐานทั่วไป 
ที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนหรือในวันที่มีคำสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/ ๒๔๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคล 
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ และยังไม่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นดุลพินิจของ กสก. 
ตามประกาศนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางฟ้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


