
ฉบับุ 2.

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เร ื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยท ี่เป ็น การสมควรให ้ม ีการแก ้ไขมาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับห ล ัก เกณ ฑ ์’และเง ื่อนไข 
ก าร (ชุ'ด เล ือกโดยการสอบแข่งขันเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเป ็นข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัดให ้สอดคล้อง 
ก ับคำส ั่งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งขาต ิ ท่ี ๘/๒๕๖0 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงาน 
ส ่วนบคคลห ้อ '3ล่ิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนตให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บ ร ิห ารส ่วบ จ ังห ว ัด  คณะกรรมการกลางพน ักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
ตามพระวาชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกี่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขัน 
เท ี่อบรรจุป!คคลเป ็นข้าราซการส ่วนท้องถ ิ่นห'ร ึอพนักงานส่วนท้องกี่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
11̂ รวมกงกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัต 
‘เ^ ฎ มาต-3สูานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพี้นฐานของระบบคุณธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราขบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส ่วนท ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งคำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ 
1ฟอง ก ารข ับ เค ล ื่อ น ก ารป ฏ ิร ูป ก ารบ ร ิห ารงาน ส ่วน บ ุค ค ล ท ้อ งถ ิ่น  ลงวันที่ ๒๑ ก ุมภาพ ันธ ์ ๒๕๖๐ 
ข้อ ๕ วรรค ส อ ง และข้อ ๙  แห ่งประกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัต 
เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเถ ิ่ยวก ับการค ัดเล ือก พ.ศ. ๒๕๖0 และมติคณะกรรมการกลางข ้าราฃการองค์การ 
บร ิห ารส ่วบ จ ังหวัค ในการประชุมครั้งท ี่ ๒/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖)0 และครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่ว'โห่1กี่ยวกับฬลกเ.กณฑ์และเงื่อนไ'ข!การสอบแข่ง,ขัน พ.ค. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระหว่างประกๆศบี้มีผลใช้บังคับ ไมให้นำประกาศดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

(๑) ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก ล าง ข ้าร าข ก าร อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ,วนจ ังห ว ัด
เรื่อง มาตรฐานท ั่วไห ่เก ี่ยวก ับหล ัก1'กณห ้แ ละ เง ื่อนไขการล ัค 1'ล ีอ กไคย การสล'บ1'เช ่งขัน1ท ี่0 บรรจ,บ ุคคล
^)บ^ าราชุ]การองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒) ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก ล างข ้าร าช ก าร อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
เรื่อง มาตรฮานทั่ว'ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเล ือกโตยทารสอบแข่ง'ข ันเท ี่อบรรจุบ ุคคล 
เป็น'ข้วรา'ชการองค์1การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๓) ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก ล าง ข ้าร าข ก าร อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
เรื่อง มาตรฮานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการลอบแช่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซี่งฃัดหริอแย้งกับประทาศนี๋ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
''คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า ก.จ.
“คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล" เรียกโดยย่อว่า ก.ท.
"คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล” เรียกโดยย่อว่า ก.อบต.

IV โ



“คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น” เรียกโตยย่อว่า กลถ. 
“ ม ห า ว ิท ย า ล ัย ” ห ม า ย ค ว าม ว ่า  ส ถ าบ ัน ก าร ค ึก บ าร ะ ด ับ อ ุด ม ศ ึก ษ าข อ งร ัฐ ท ี่ม ี 

การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขี้นไป

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้' กลถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหริอพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น โดยจัดสอบเอง หริออาจให้มหาวิทยาลัยที่ได้ร ับการคัดเลอกเป็นผู้จ ัดการสอบแข่งขันภายใต้ 
การกำกับดูแลของ กลถ. ก็ได้

กรณีการคัดเสือกมหาวิทยาลัยตามวรรคหนี้ง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใบฐานะ 
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. คัดเสือกมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดการสอบแข่งขับ

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนิยมสอบแข่งขัน ให้ กสถ. กำหนดตามอัตราที่คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) กำหนด โดยอนุโลม

ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ กสถ. จะพิจารณายกเว้น
เป็นรายกรณี

ข้อ ๗ ค ่าใช ้จ ่ายใน การดำเน ิน การส อบ แข ่งข ัน  ให ้เป ็น ไปตามระเบ ียบกรมส ่งเสร ิม  
การปกครองท ้องถิ่นว่าด ้วยเง ินค่าธรรมเน ียมการสอบแข่งข ันเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเป ็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ค. ๒๕๕๙ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒
อำนาจหน้าที่ของ กสถ.

ข้อ ๘ ให้ กลถ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องกิน 
(๒) ประกาศกำหนดขั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับกระบวนการสอบแข ่งข ันต ั้งแต ่ 

เริ่มดำเนินการจบสิ้นสุดการสอบแข่งขัน โดยความเห็บขอบของ ก.จ. ร่วมกับ ก.ท. และ ก.อบต.
(๓) ติดตามการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเสือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา แล้วรายงานต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๔) กำหนดจังหวัดเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันแต่ละกลุ่มภาค/เขต 
(๕) ประลานงานจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบและสนามสลบแข่งขับดำเนินการให้เป็นไป 

ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเรียบร้อย
(๖) ว ิน ิจอ ัยและแก ้บ ีญ หาการสอบแข ่งข ัน  การท ุจร ิตลอบแข ่งข ัน  และการอื่น 

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแข่งขัน
(๗) แต ่งต ั้งคณะอนุกรรมการและเจ ้าหน ้าท ี่ดำเน ินการสอบแข่งข ันเพ ื่อข ่วยเหลือ 

การดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของ กสถ.



•ถา

(๘) รายงานการดำเนินการสอบแข่งขัน ปึญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การสอบแข่งขัน ต่อ ก.จ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ประกาศฃี้นบัญซีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเสร็จ 

(๙) เรื่องอื่นๆ ตามทึ๋ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่ ก.จ. มอบหมาย

หมวด ๓
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสอบแข่งขับ

ข้อ ๙ ให ้กรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ่นใบฐานะสำน ักงาน ก.จ. สำรวจดำแหน ่ง 
และอ ัตราว ่างขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด พร ้อมทงรายงานให ้ ก.จ. พ ิจารณ าเห ็น ขอบให ้ กลถ. 
ดำเนินการสอบแข่งขันในดำแหน่งและอัตราว่างบั้นต่อไป

ข้อ ๑๐  กรณีกสถ.ไห้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ ัดการสอบแข่งขันให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเป็นคู่ส ัญญาจ้าง

ข ้อกำห น ดรายละเอ ียดการจ ้างต ้องกำห น ดให ้สอดคล ้องก ับ ห ล ัก เกณ ฑ ์และเง ื่อน ไข 
ตามประกาศนี้โดยอย่างน้อยให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่จัดการสอบแข่งขัน เซ่น การรับสมัครสอบ 
การออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ. 
มอบหมาย

ข้อ ๑๑ ให้ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ด้งน้ี 
(๑) ซื่อดำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่อาจจะบรรจุแต่งตั้ง 
(๒) ค ุณสมบัต ิท ั่วไปและคุณสมบัต ิเฉพาะสำหรับตำแหน ่งของผ ู้ม ีล ิทธ ิสม ัคร 

สอบแข่งขันสำหรับดำแหบ่งบั้น
(๓) เง ิน เด ือนท ี่จะได ้ร ับสำหรับดำแหบ ่งบ ั้นซ ี่งกำหนดตามค ุณวุฒ ัท ี่ประกาศ

รับสมัครสอบ
(๔) วัน เวลา และวิธีการรับสมัครสอบ 
(๔) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขี้นบัญฃี และการยกเลิก

บัญฃีผู้สอบแข่งขันได้
(๗) เงื่อนไขเกี่ยวกับการใซ้บ ัญข่ผ ู้สอบแข่งขันได้เพ ื่อบรรจุแต ่งต ั้งหรือการย้าย

การโอบหรือการรับโอน
(๘) เรื่องอื่นๆ หรือ'ข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 

ข้อ ๑๒ การประกาศร ับสม ัครสอบแข ่งข ันให ้เผยแพร่ประกาศร ับสม ัครสอบแข ่งข ัน  
ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่าสิบวับทำการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) เผยแพร่บนเว็บไซค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๒) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการสอบ
(๓) ปดประกาศในที่เปีดเผย เซ่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด



ข้อ ๑๓ การรับสมัคร?เอบแข่งขันให้ร ับสมัครสอบทางเว ็บไซต์หรือส ื่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 
หรือซ่องทางอื่นก็ได้ตามที่ กสถ. กำหนด โดยมีระยะเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ

ในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุผลและความจำเป ีนท ี่จะต ้องขยายระยะเวลาการร ับสม ัครสอบแข ่งข ัน  
กสถ. อาจประกาศขยายระยะเวลาการร ับสม ัครสอบได ้ โดยจะต ้องไม ่น ้อยกว่าห ้าว ันทำการแต่ไม ่เก ิน 
สิบห้าวันทำการ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ และจะต้องประกาศการขยายเวลา 
ก่อนวันปีดรับสมัครสอบ

ข้อ ๑๔ ให้ กสถ. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ 
ข้อ ๑๕ ให้ กสถ. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วิธิการสอบแข่งขันเท่าที่ไม่ขัดต่อ 

หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการวัดผล และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน โดยประกาศ 
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่าสิบวันทำการหรือในคราวเดียวกับประกาศรายขื่อผู้มีสืทธิสอบแข่งขัน

ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้ง 
ตามประกาศนี้ให้รวมจังหวัดต่างๆ เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน ๑ (ว กลุ่มภาค/เขต ดังนี้

(๑) กลุ่มภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ ๑ .จังหวัดขัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัด 
ปทุมธานี ๔.จ ังหว ัดพระนครศรีอย ุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖ .จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัด 
อ่างทอง

(๒) ก ล ุ่ม ภาคกลาง เขต ๒ ได้แก่ ๑.จ ังหว ัดจ ันทบ ุร ี ๒.จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา 
๓.จังหวัดชลบุรี ๔.จ ังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖ .จังหวัดปราจีนบุร ี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัด 
สมุทรปราการ ๙ .จังหวัดสระแก้ว

(๓) กล ุ่มภาคกลาง เขต ๓ ได้แก่ ๑.จ ังหว ัดกาญ จนบ ุร ี ๒.จ ังหวัดนครปฐม 
๓.จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ์ ๔.จ ังหวัดเพชรบ ุร ี ๕.จ ังหวัดราชบ ุร ี ๖ .จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัด 
สมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑ .จังหวัดกาหสินธุ ๒.จังหวัด 
ขอนแก่น ๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์ ๖.จังหวัดมหาสารคาม

(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัด 
ยโสธร ๓.จ ังห ว ัดร ้อยเอ ็ด  ๔ .จ ังห ว ัดศร ีส ะเกษ ๕.จ ังหวัดส ุร ินทร์ ๖ .จ ังห ว ัด อ ำน าจเจร ีญ  ๗.จังหวัด 
อุบลราชธานี

(๖) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัด 
บึงกาห ๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖ .จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.จังหวัดอุดรธานี

(๗) กล ุ่มภาคเห น ือ  เขต ๑ ได้แก่ ๑ .จ ังห ว ัด เช ียงราย  ๒.จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ 
๓.จังหวัดน่าน ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลำปาง ๘.จังหวัดลำพูน

(๘) กล ุ่ม ภ าค เห น ือ  เขต ๒ ได ้แก ่ ๑ .จ ังห ว ัด ก ำแ พ งเพ ช ร ๒.จ ังห ว ัดตาก 
๓.จังหวัดนครสวรรค์ ๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖ .จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัด 
อุดรดีตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี

(๙) กล ุ่มภาคใต ้ เขต ๑ ได้แก่ ๑ .จ ังหว ัดกระบ ี่ ๒.จังหวัดช ุมพร ๓.จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(๑ 0 )  กลุ่มภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่ ๑ .จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัด 
บึตตานี ๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล

กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุ 
แต่งต ั้งผ ู้สอบแข่งขับได้บั้น กสถ. อาจกำหนด-จังหวัด'ในกลุ่มภาค/เขตขึ้น'ใหม่ตามความเหมาะสมก็ได้ 
โดยให้แจ้งตั้งแต่การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

~(ร ิ1~
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หมวด ๔
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ข้อ ๑๗ ห ล ักส ูตรการส อบ แข ่งข ับ ใน ตำแห น ่งป ระเภท ท ั่วไป และป ระเภท ว ิชาการ 
ให้มีการทดสอบ ดังนี้

(๑} ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม ๑ 0 0  คะแนน 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให ้คำน ึงถ ึงระด ับความร ู้ความสามารถ 

ที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ประกอบด้วยวิซา ดังนี้
(๑ .๑ ) ว ิชาความสามารถในการศ ึกษาว ิเคราะห ์แฅะสร ุป เห ต ุผล กำหนด

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ให ้ทดสอบความสามารถในการศ ึกษา ว ิเคราะห ์และส ร ุป เห ต ุผล 

โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล 
ทางการเม ือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น ่าจะเป็นไปตามข้อมูล 
หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซี่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างก็ได้

(๑.๒) วิชาความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
ให ้ทดสอบความรู้เก ี่ยวก ับกฎหมายระเบ ียบบริหารราชการแผ ่นด ิน 

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
และเม ืองพ ัทยา กฎหมายว่าด ้วยการกำหนดแผนและข ั้นตอนการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบต้ ิราชการ

(๑.๓) วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือกลุ่มคำ 
ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะลมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ดังกล่าว

(๑.๔) วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน 

การสรุปความ การติความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่บที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ดังกล่าว

(๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท ี่จะใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานในหน้าท ี่ 
โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไร่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด 
วิธ ีหน ึ่งหรือหลายวิธ ีก ็ได ้ตามความเหมาะสม แต่เม ื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย



- ๖ -

(๓) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม ๑ 0 0  คะแนน 
ให ้ กลถ.แต ่งต ั้ง  ห ร ือ อ าจให ้ม ห าว ิท ยาล ัย ท ี่ใด ้ร ับ ก ารค ัด เส ือ ก แ ต ่งต ั้ง  

ข้าราซการพลเรือน หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นระดับไม่ตํ่ากว่าซำนาญการพิเศษ หรือบุคลากร 
มหาวิทยาลัย จำนวนสามคน เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพี่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 
จากประวัติส ่วนตัว ประว ัต ิการศ ึกษา ประวัต ิการทำงานและพฤติกรรมท ี่ปรากฏทางอ ื่นชองผ ู้เข ้าสอบ 
และจากการสัมภาษณ์ ‘ตั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไดั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ์ ท ัศนคติ จร ิยธรรมและค ุณ ธรรม การปร ับต ัวเข ้าก ับผ ู้ร ่วมงาน รวม■ ตั้งสังคมและสิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) น้ัน ให้ กสถ. ประชุม 
เพ ี่อพ ิจารผากำหนดช่วงคะแนนสูงสุด ตาสุด เพ ี่อให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ถือปฏิบ ัติ เว้นแต่กรรมการ 
ผ ู้หน ึ่งผ ู้ใดเหนว ่ากรณ ีม ีเหต ุผลจำเป ็นไม ่อาจให ้คะแนนตามเกณ ฑ ์ท ี่ กสถ. กำหนด ให้กรรมการผู้น ั้น 
แจ้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เพี่อพิจารณาร่วมกัน หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอย่างไร ให้กรรมการผู้นั้น 
ถือปฏิบัติไปตามน้ัน ทั้งนี้ ให้บับทีกเหตุผลไว้ในแบบการให้คะแนนด้วย

การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) อาจทดสอบใบคราวเดียวกับ หรือทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนกได้ตามความ 
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ กลถ. ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย

หมวด ๕
การขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งขันได้

ข้อ ๑๘ การตัด'ส ินว่าผู้ใดเป ็นผู้สอบแช่งขับได้ให ้ถ ือเกณฑ์ว่าต้องเป ็นผู้สอบได้คะแนน 
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม'ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบ 
แช่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละห้าสิบด้วย

ข้อ ๑๙  การขึ้นบัญชีผู้ลอบแข่งชันได้ให้นำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถ 
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความร ู้ความสามารถเฉพ าะสำห ร ับตำแห น ่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกับแล้วจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

กรณ ีท ี่ม ีผ ู้สอบแช่งข ันได ้คะแนนรวมเห ่าก ับ ให ้ผ ู้สอบได ้คะแนนภาคความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป ็นผู้อย ู่ในลำดับท ี่ส ูงกว ่า ถ ้าได ้คะแนนภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง 
(ภาค ค) เห่ากับ ให้ผ ู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ถาค ข) มากกว่า 
เป ็น ผ ู้อย ู่ใน ลำด ับท ี่ส ูงกว ่า ถ ้าย ังได ้คะแน น เห ่าก ัน  ให ้ผ ู้ท ี่สม ัครสอบก ่อนเป ็นผ ู้อย ู่ในลำด ับท ีส ูงกว ่า 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ



หมวด ๖
การใฃ้บัญฃีผู้สอบแข่งขันได้เพี่อการบรรจุแต่งตั้ง

ข้อ ๒0 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. ให้นำไปใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยให้เรียกบรรจุแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ 
ของบัญชีกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อขอรับความเห็นขอบการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรีอพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นตอไป

ข้อ ๒๑ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ยกเว้นกรณี 
ที่มีการเรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชี แถะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
ส่งเรื่องเพื่อขอความเห็นขอบการบรรจุแต่งตั้งนั้นแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการขอความเห็นขอบการบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ ก็ให้ขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นออกไปอกไม่เกินสามสิบวับ โตยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ 
ลงรับหรือการลงรับหนังสือตามระเบยบการนั้นเป็นหลักฐาน

ข้อ ๒๒ บัญชีผู้สลไนเข่งขันได้ของ กสถ. มีเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดท ี่บรรจุแต ่งต ั้งอย่างห ้อยสองปี ไม่มีฃ ้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราซการอื่นได้

ข้อ ๒๓ การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขับได้กรณีการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ขึ้งเป็นข้าราฃการ 
ประเภทอื่น หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถ ือปฏิบ ัต ิตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัคร 
สอบแข่งขัน ขึ้งระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและอัตราเงินเดือน 
ตามประกาศไว้ เว ้นแต ่ กสถ. จะป ระกาศ เป ็น ก ารล ่วงห น ้าว ่าจะร ับ โอน ใน ต ำแห น ่งแล ะระด ับ เต ิม  
ห ร ือ เท ียบ เท ่าท ี่ไม ่ส ูงกว ่าระด ับ ใน ระด ับ ป ฏ ิบ ัต ิงาน ห ร ือป ฏ ิบ ัต ิการแล ้วแต ่กรณ ีและอ ัตราเง ิน เด ือน  
ในนั้นที่ไม่สูงกว่าเติม

ข้อ ๒๔ การใช้บัญชีผู้สลบแข่งขันได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ม ิได้รายงาน 
ตำแหน่งว่างมาตั้งแต่แรกนั้น ให้กระทำได้ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานตำแหน่งว่าง 
ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันมาก่อนได้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จนครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๒๔ การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยขน่ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทำได้ 
เฉพาะกรณีตำแหน่งที่ประสงค์ไข้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป ็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลา 
ท่ี กสถ. ประกาครับสมัครสอบแข่งขันนั้นแล้ว

ภายใต ้บ ังค ับวรรคห น ึ่ง องค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดข ึ้งม ีข ้าราชการองค ์การบร ิห าร 
ส ่วน จ ังห ว ัดตำแห น ่งป ระเภ ท ท ั่วไป ใน ล ังก ัด เป ็น ผ ู้ได ้ร ับ ก ารข ึ้น บ ัญ ช ีผ ู้ส อบ แข ่งข ัน ได ั[น ตำแห น ่ง 
ประเภทวิฃาการ สามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมีต้องเรียงลำดับที่

ข้อ ๒๖ บ ัญ ช ีผ ู้สอบแข ่งข ับได ้ใน กล ุ่มภาค/เขตใด ให ้ใช ้เพ ื่อบรรจ ุแต ่งต ั้งได ้เฉพาะ 
กลุ่มภาค/เขตนั้น เว้นแต่กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้ 
บัญชีครบทั่งบัเ1!ชีแล้ว ก็ให้ ก-จ. ก.ท. และ ก.อบต. ร่วมกันแต่งตั้งอบุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเรียกผู้ที่อยู่ 
ในลำดับแรกที่อาจได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนั้นของทุกกลุ่มภาค/เขตอื่น โดยความสมัครใจมาแสดง 
ความประสงค์เพื่อขอรับการประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้นได้

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากยังมีตำแหน่งว่างก็ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอืน 
ข ึ้งเป ็นป ระเภท เด ียวก ันท ี่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป ็นตำแหน ่งท ี่เก ี่ยวข ้องเก ื้อก ูลก ันท ี่ผ ู้น ั้น  
ม ีค ุณ ว ุฒ ิ,ใ น ใ บ ส ม ัค ร ส อ บ แ ข ่ง ข ับ ต ร ง ต าม ค ุณ ส ม บ ัต ิเฉ พ าะ ส ำห ร ับ ต ำแ ห น ่ง ท ี่จ ะ บ ร ร จ ุแ ต ่ง ต ัง  
ในกลุ่มภาค/เขตนั้น หากไม่มีให้ขอใช้ในกลุ่มภาค/เขตอื่น ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป



ข้อ ๒๗ การอนุญาตให ้ใช บ้ ัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งอื่นที่ม ีระดับสูงกว่ามาบรรจุ 
และแต่งต้ังใบ ตำแหน่งท ีมระดับต ํ่ากว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ฃอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขับไต้นั้น 
ต ้องเป ็นตำแหน่งท ี่เก ี่ยวข้องเก ื้อก ูลกันกับตำแหน่งท ี่จะบรรจุแต ่งต ั้ง และผู้น ั้นมีคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร 
สอบแข่งขันที่เทียบได้ไม่ตากว่าคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกับกับตำแหน่งที'จะบรรจุ 
แต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบ ัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ของบัญชีกลุ่มภาค/เขตในตำแหน่งนั้น 
หรือตำแหน่งที่เกี่ยวช้องเกื้อกูลตามข้อ ๒๖ โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที,มีระดับตํ่ากว่าด้วย

ข้อ ๒๘ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะสำนักงาน ก.จ. ฅวบคุมการใช้บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันไต้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ให้เป็นไปตามประกาศบี้

หมวด ๗
การยกเล ิกการขึ้นบัญชีผ ู้สอบแข่งข ันได้เป ็นการเฉพาะราย

ข้อ ๒๙ ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ ้าม ีกรณีอย่างใดอย่างหบี้งด ังต ่อไปบี้ 
ให้เป็นอับยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขับได้ คือ

(๑) ผ ู้น ั้นไต ้ฃอสละส ิทธ ิร ับการบรรจ ุและแต่งต ั้ง เม ื่อม ีการเร ียกรายงาน ต ัว
เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

(๒) ผ ู้น ั้บไม่มารายงานตัวเพ ื่อร ับการบรรจุเช ้าร ับราขการภายใบเวลาท ี่กำหนด 
โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบทำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 
ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(๓) ผ ู้น ั้นม ีเหต ุไม ่อาจเช ้าปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการได ้ตามกำหนดเวลาท ี่จะบรรจ ุ 
และแต่งตั้งใบตำแหน่งที่สอบไต้

(๔) ผ ู้น ั้น ป ระสงค ์จะร ับ การบ รรจ ุและแต ่งต ั้งใน ตำแห น ่งท ี่สอบ แข ่งข ัน ได ้ 
โดยการโอน และ กสก. ได้ประกาศเป็นเงื่อนไขแล้วว่าจะไม'รับโอนอายุราชการ และหรือเงินเดือนในการบรรจุ 
และแต่งตั้ง ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง

(๕) ผ ู้น ั้บได ้ร ับการบรรจ ุและแต ่งต ั้งในตำแหน ่งท ี่สอบได ้ใปแล ้ว ให ้ยกเล ิก 
การขึ้นบัญชีผู้นั้บไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น 

(๖) เหตุอื่นตามที่ ก.จ. กำหนด
การยกเล ิกการข ึ้นบ ัญ ช ีเฉพาะรายตาม (๓) เน ื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราฃการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเช้ารับราชการ 
ใบตำแหน่งที่สอบ'ไต้และบัญชีผ ู้สอบแข่งขัน’ได้ยังไม่ยกเลิก'ให้'ขึ้นบัญชีผู้,น ั้น'ไว้เป ็นลำดับแรกที่'จะ,บรรจุ 
ในครั้งต่อไป

ก ารย ก เล ิก ก ารข ึ้น บ ัญ ช ีเฉ พ าะ ร าย ต าม  (๓) ถ ้าบ ัญ ช ีผ ู้ส อบ แข ่งข ัน ได ้ย ังไม ่ยก เล ิก  
ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ ๒๖ เป ็นผู้พ ิจารณา หากเห็บว่าม ีเหตุจำเป ็นอันสมควรจะอนุมัต ิให ้ข ึ้นบ ัญชี 
ผู้นั้นไว้ในลำดับสุดห้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ไต้



หมวด ๘
กรณีพบการทุจรดหรือมพฤติการณ์ส ่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการลอบแข่งขัน

ข้อ ๓๐ กรณีพบการทุจริตหรือพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตจบอาจเสียความเป็นธรรม 
ในขั้นตอบก่อนหรือระหว่างดำเนินการสลบแข่งขัน ให้ กลถ. มีอำนาจในการพิจารณาระงับการสอบแข่งขัน 
ยกเลิกการสอบแข่งขัน หรือระงับการประกาศผลสอบแข่งขันได้และรายงาน ก.จ. ทราบ

กรณีการสอบแข่งขันครั้งนั้นได้ประกาศขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้อำนาจตามวรรคหนง 
เป็นของ ก.จ. ร่วมกับ ก.ท. และ ก.อบต.

ข้อ ๓๑ ในการสอบแข่งขับครั้งแรกตามมาตรฐานทั่วไปนี้ มีให้นำเงื่อนไขการได้คะแนน 
วิซาภาบาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบตามข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

(อนุพงษํ เผ ่าจินดา)
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


