ฉบับุ 2.

ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการสอบแข่ง ขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีก ารแก้ไ ขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์’แ ละเงื่อ นไข
ก าร(ชุ'ด เลือ กโดยการสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเป็น ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ส อดคล้อ ง
กับ คำสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ขาติ ที่ ๘/๒๕๖0 เรื่อง การขับ เคลื่อ นการปฏิร ูป การบริห ารงาน
ส่ว นบคคลห้อ '3ลิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ำหนตให้ค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่ว บจัง หวัด คณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล
ตามพระวาชบัญ ญัต ิระเบียบบริห ารงานบุค คลส่วนท้อ งกี่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขัน
เที่อ บรรจุป !คคลเป็น ข้า ราซการส่ว นท้อ งถิ่น ห'รึอ พนัก งานส่ว นท้อ งกี่น แทนองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
11^ รวมกงกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัต
‘เ^ฎ มาต-3สูานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพี้นฐานของระบบคุณธรรม
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่ง พระราขบัญ ญ้ต ระเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่ง คำสั่ง หัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘/ ๒๕๖๐
1ฟอง ก ารขับ เคลื่อ น การป ฏิร ูป การบริห ารงาน ส่ว น บุค คลท้อ งถิ่น ลงวัน ที่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐
ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัต
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเถิ่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ. ๒๕๖0 และมติค ณะกรรมการกลางข้า ราฃการองค์ก าร
บริห ารส่ว บจัง หวัค ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖0 เมื่อ วัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๖)0 และครั้ง ที่ 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 ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก ล างข ้า ราข ก ารอ งค ์ก ารบ ริห ารส ,วนจัง หวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไห่เกี่ย วกับ หลัก 1'กณห ้แ ละ เงื่อ นไขการลัค 1'ลีอ กไคย การสล'บ1'เช่งขัน 1ที่0 บรรจ,บุค คล
^)บ^ าราชุ]การองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๒) ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก ล างข ้า ราช ก ารอ งค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด
เรื่อ ง มาตรฮานทั่ว 'ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการคัด เลือ กโตยทารสอบแข่ง 'ขัน เที่อ บรรจุบ ุค คล
เป็น'ข้วรา'ชการองค์1การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(๓) ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก ล างข ้า ราข ก ารอ งค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด
เรื่อง มาตรฮานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการลอบแช่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซี่งฃัดหริอแย้งกับประทาศนี๋ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
''คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ” เรียกโดยย่อ ว่า ก.จ.
“คณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล"
เรียกโดยย่อ ว่า ก.ท.
"คณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล”
เรียกโดยย่อ ว่า ก.อบต.

IV โ

“คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ” เรียกโตยย่อ ว่า กลถ.
“ ม ห า ว ิท ย า ล ัย ” ห ม ายค วาม ว่า ส ถ าบ ัน ก ารค ึก บ าระด ับ อุด ม ศึก ษ าข อ งรัฐ ท ี่ม ี
การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญ ญาตรีขี้นไป

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้' กลถ. เป็น ผู้ด ำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเป็น ข้าราขการหริอ พนัก งาน
ส่วนท้องถิ่น โดยจัด สอบเอง หริอ อาจให้ม หาวิท ยาลัย ที่ไ ด้ร ับ การคัด เลอกเป็น ผู้จ ัด การสอบแข่ง ขัน ภายใต้
การกำกับดูแลของ กลถ. ก็ได้
กรณีก ารคัด เสือ กมหาวิท ยาลัย ตามวรรคหนี้ง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใบฐานะ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. คัดเสือกมหาวิท ยาลัยของรัฐที่ม ีความเหมาะสมเพื่อจัดการสอบแข่งขับ
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนิย มสอบแข่งขัน ให้ กสถ. กำหนดตามอัต ราที่ค ณะกรรมการข้า ราชการ
พลเรือน (ก.พ.) กำหนด โดยอนุโลม
ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน จะไม่จ่ายคืน ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้น แต่ กสถ. จะพิจ ารณายกเว้น
เป็นรายกรณี
ข้อ ๗ ค่า ใช้จ ่า ยในการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน ให้เป็น ไปตามระเบีย บกรมส่ง เสริม
การปกครองท้อ งถิ่น ว่า ด้ว ยเงิน ค่า ธรรมเนีย มการสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเป็น พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
พ.ค. ๒๕๕๙ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง

หมวด ๒
อำนาจหน้าที่ข อง กสถ.
ข้อ ๘ ให้ กลถ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องกิน
(๒) ประกาศกำหนดขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ กระบวนการสอบแข่ง ขัน ตั้ง แต่
เริ่มดำเนินการจบสิ้นสุดการสอบแข่งขัน โดยความเห็บขอบของ ก.จ. ร่วมกับ ก.ท. และ ก.อบต.
(๓) ติดตามการดำเนิน การของมหาวิท ยาลัยที่ได้รับ คัดเสือ กเป็นผู้จัดการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา แล้วรายงานต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๔) กำหนดจังหวัด เป็น ศูน ย์อ ำนวยการสอบแข่งขัน แต่ล ะกลุ่ม ภาค/เขต
(๕) ประลานงานจังหวัด ที่เป็น ศูน ย์ส อบและสนามสลบแข่งขับ ดำเนิน การให้เป็น ไป
ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเรียบร้อ ย
(๖) วิน ิจ อัย และแก้บ ีญ หาการสอบแข่ง ขัน การทุจ ริต ลอบแข่ง ขัน และการอื่น
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแข่งขัน
(๗) แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการและเจ้า หน้า ที่ด ำเนิน การสอบแข่ง ขัน เพื่อ ข่ว ยเหลือ
การดำเนิน การในอำนาจหน้าที่ของ กสถ.
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(๘) รายงานการดำเนิน การสอบแข่งขัน ปึญ หา ข้อ จำกัด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน ต่อ ก.จ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ประกาศฃี้นบัญซีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเสร็จ
(๙) เรื่องอื่นๆ ตามทึ๋ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่ ก.จ. มอบหมาย
หมวด ๓
ขั้น ตอนและวิธ ีก ารดำเนิน การสอบแข่ง ขับ
ข้อ ๙ ให้ก รมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ใบฐานะสำนัก งาน ก.จ. สำรวจดำแหน่ง
และอัต ราว่า งขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พร้อ มทงรายงานให้ ก.จ. พิจ ารณาเห็น ขอบให้ กลถ.
ดำเนินการสอบแข่งขันในดำแหน่งและอัตราว่างบั้นต่อไป
ข้อ ๑๐ กรณีก สถ.ไห้ม หาวิท ยาลัย เป็น ผู้จ ัด การสอบแข่ง ขัน ให้ก รมส่ง เสริม การปกครอง
ท้อ งถิ่น ดำเนิน การคัด เลือ กมหาวิท ยาลัยตามกฎหมายหรือ ระเบียบเกี่ยวกับ การพัส ดุเป็น คู่ส ัญ ญาจ้าง
ข้อ กำหนดรายละเอีย ดการจ้า งต้อ งกำหนดให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ ์แ ละเงื่อ นไข
ตามประกาศนี้โดยอย่างน้อยให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่จัดการสอบแข่งขัน เซ่น การรับสมัครสอบ
การออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ.
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยระบุรายละเอียดในเรื่อ งต่างๆ ด้งนี้
(๑) ซื่อ ดำแหน่งและจำนวนอัต ราว่างที่อ าจจะบรรจุแ ต่งตั้ง
(๒) คุณ สมบัต ิท ั่ว ไปและคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของผู้ม ีล ิท ธิส มัค ร
สอบแข่งขันสำหรับดำแหบ่งบั้น
(๓) เงิน เดือ นที่จ ะได้ร ับ สำหรับ ดำแหบ่ง บั้น ซี่ง กำหนดตามคุณ วุฒ ัท ี่ป ระกาศ
รับสมัครสอบ
(๔) วัน เวลา และวิธีการรับสมัครสอบ
(๔) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขี้นบัญฃี และการยกเลิก
บัญฃีผู้สอบแข่งขันได้
(๗) เงื่อ นไขเกี่ย วกับ การใซ้บ ัญ ข่ผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เพื่อ บรรจุแ ต่ง ตั้ง หรือ การย้า ย
การโอบหรือการรับโอน
(๘) เรื่องอื่นๆ หรือ'ข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
ข้อ ๑๒ การประกาศรับ สมัค รสอบแข่ง ขัน ให้เผยแพร่ป ระกาศรับ สมัค รสอบแข่ง ขัน
ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่าสิบวับทำการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) เผยแพร่บนเว็บไซค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๒) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการสอบ
(๓) ปดประกาศในที่เปีดเผย เซ่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
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ข้อ ๑๓ การรับ สมัค ร?เอบแข่ง ขัน ให้ร ับ สมัค รสอบทางเว็บ ไซต์ห รือ สื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
หรือซ่องทางอื่นก็ได้ตามที่ กสถ. กำหนด โดยมีระยะเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ
ในกรณีท ี่ม ีเหตุผ ลและความจำเปีน ที่จ ะต้อ งขยายระยะเวลาการรับ สมัค รสอบแข่ง ขัน
กสถ. อาจประกาศขยายระยะเวลาการรับ สมัค รสอบได้ โดยจะต้อ งไม่น ้อ ยกว่า ห้า วัน ทำการแต่ไ ม่เกิน
สิบห้าวันทำการ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ และจะต้อ งประกาศการขยายเวลา
ก่อนวันปีดรับสมัครสอบ
ข้อ ๑๔ ให้ กสถ. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ
ข้อ ๑๕ ให้ กสถ. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วิธิการสอบแข่งขันเท่าที่ไม่ขัดต่อ
หลัก สูต รการสอบแข่งขัน และวิธ ีการวัดผล และวิธ ีป ฏิบ ัต ิอ ื่น ใดที่เกี่ยวข้อ งกับ การสอบแข่งขัน โดยประกาศ
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่าสิบวันทำการหรือในคราวเดียวกับประกาศรายขื่อผู้มีสืทธิสอบแข่งขัน
ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขัน การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน และการบรรจุแ ต่งตั้ง
ตามประกาศนี้ให้รวมจัง หวัด ต่างๆ เป็น กลุ่ม ภาค/เขต จำนวน ๑(ว กลุ่ม ภาค/เขต ดังนี้
(๑) กลุ่ม ภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ ๑.จัง หวัด ขัย นาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัด
ปทุม ธานี ๔.จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ๕.จัง หวัด ลพบุร ี ๖ .จัง หวัด สระบุร ี ๗.จัง หวัด สิงห์บ ุรี ๘.จังหวัด
อ่างทอง
(๒) กลุ่ม ภาคกลาง เขต ๒ ได้แ ก่ ๑.จัง หวัด จัน ทบุร ี ๒.จัง หวัด ฉะเชิง เทรา
๓.จัง หวัด ชลบุร ี ๔.จัง หวัด ตราด ๕.จัง หวัด นครนายก ๖ .จัง หวัด ปราจีน บุร ี ๗.จัง หวัด ระยอง ๘.จังหวัด
สมุทรปราการ ๙.จังหวัดสระแก้ว
(๓) กลุ่ม ภาคกลาง เขต ๓ ได้แ ก่ ๑.จัง หวัด กาญจนบุร ี ๒.จัง หวัด นครปฐม
๓. จัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ๔.จัง หวัด เพชรบุร ี ๕.จัง หวัด ราชบุร ี ๖ .จัง หวัด สมุท รสงคราม ๗.จัง หวัด
สมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
(๔) กลุ่ม ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกาหสิน ธุ ๒.จังหวัด
ขอนแก่น ๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์ ๖.จังหวัดมหาสารคาม
(๕) กลุ่ม ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จัง หวัด มุก ดาหาร ๒.จังหวัด
ยโสธร ๓.จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด ๔.จัง หวัด ศรีส ะเกษ ๕.จัง หวัด สุร ิน ทร์ ๖ .จัง หวัด อำนาจเจรีญ ๗.จัง หวัด
อุบลราชธานี
(๖) กลุ่ม ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัด
บึงกาห ๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.จังหวัดอุดรธานี
(๗) กลุ่ม ภาคเหนือ เขต ๑ ได้แ ก่ ๑ .จัง ห วัด เชีย งราย ๒.จัง หวัด เชีย งใหม่
๓.จังหวัดน่าน ๔.จัง หวัด พะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จัง หวัด ลำปาง ๘.จังหวัดลำพูน
(๘) กลุ่ม ภาคเหนือ เขต ๒ ได้แ ก่ ๑ .จัง ห วัด กำแพ งเพ ชร ๒.จัง หวัด ตาก
๓.จังหวัดนครสวรรค์ ๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จัง หวัด เพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัด
อุดรดีตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี
(๙) กลุ่ม ภาคใต้ เขต ๑ ได้แ ก่ ๑ .จัง หวัด กระบี่ ๒.จัง หวัด ชุม พร ๓.จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑ 0) กลุ่ม ภาคใต้ เขต ๒ ได้แ ก่ ๑ .จัง หวัด ตรัง ๒.จัง หวัด นราธิว าส ๓.จังหวัด
บึตตานี ๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จัง หวัด ยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล
กรณีจ ำเป็น เพื่อ ประโยชน์ใ นการสอบแข่งขัน การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้และการบรรจุ
แต่ง ตั้ง ผู้ส อบแข่ง ขับได้บั้น กสถ. อาจกำหนด-จัง หวัด 'ในกลุ่ม ภาค/เขตขึ้น 'ใหม่ต ามความเหมาะสมก็ไ ด้
โดยให้แจ้งตั้งแต่การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

-๕หมวด ๔
หลัก สูต รและวิธ ีก ารสอบแข่งขัน
ข้อ ๑๗ หลัก สูต รการสอบแข่ง ขับ ในตำแหน่ง ประเภททั่ว ไปและประเภทวิช าการ
ให้มีการทดสอบ ดังนี้
(๑} ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม ๑ 0 0 คะแนน
ให้ท ดสอบโดยข้อ สอบปรนัย โดยให้ค ำนึง ถึง ระดับ ความรู้ค วามสามารถ
ที่ต้องการตามระดับ ตำแหน่ง ประกอบด้วยวิซ า ดังนี้
(๑ .๑ ) วิช าความสามารถในการศึก ษาวิเคราะห์แ ฅะสรุป เหตุผ ล กำหนด
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ให้ท ดสอบความสามารถในการศึก ษา วิเคราะห์แ ละสรุป เหตุผ ล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ห รือสรุป เหตุผล
ทางการเมือ ง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือ ความเปลี่ย นแปลงที่น ่า จะเป็น ไปตามข้อ มูล
หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป เหตุผ ลอย่างอื่น ซี่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างก็ได้
(๑.๒) วิชาความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ให้ท ดสอบความรู้เกี่ย วกับ กฎหมายระเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
และเมือ งพัท ยา กฎหมายว่า ด้ว ยการกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า ด้ว ยการบริห ารงาบบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น ระเบีย บงานสารบรรณ การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบต้ ิร าชการ
(๑.๓) วิช าภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ
และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือกลุ่มคำ
ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือ ให้ท ดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะลมกับ การทดสอบความรู้ค วามสามารถ
ดังกล่าว
(๑.๔) วิช าภาษาอัง กฤษ กำหนดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ให้ท ดสอบความรู้ค วามสามารถภาษาอัง กฤษขั้น พื้น ฐาน ทางการอ่าน
การสรุปความ การติค วาม หรือให้ท ดสอบโดยการอย่างอื่บ ที่เหมาะสมกับ การทดสอบความรู้ค วามสามารถ
ดังกล่าว
(๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
ให้ท ดสอบความรู้ค วามสามารถในทางที่จ ะใช้ใ นการปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่
โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไร่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด
วิธ ีห นึ่ง หรือ หลายวิธ ีก ็ไ ด้ต ามความเหมาะสม แต่เมื่อ รวมคะแนนทุก แบบทดสอบแล้ว ต้อ งมีค ะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

-๖ -

(๓) ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม ๑ 0 0 คะแนน
ให้ กลถ.แต่ง ตั้ง ห รือ อาจให ้ม ห าวิท ยาลัย ที่ใ ด้ร ับ การคัด เส ือ กแต่ง ตั้ง
ข้าราซการพลเรือน หรือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นระดับ ไม่ต ํ่ากว่าซำนาญการพิเศษ หรือบุคลากร
มหาวิท ยาลัย จำนวนสามคน เป็น คณะกรรมการสัม ภาษณ์ เพี่อ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่
จากประวัต ิส ่ว นตัว ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารทำงานและพฤติก รรมที่ป รากฏทางอื่น ชองผู้เข้า สอบ
และจากการสัม ภาษณ์ ‘ตั้งนี้ อาจใช้ว ิธ ีก ารอื่น ใดเพิ่ม เติม อีก ก็ไดั เพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมในด้า นต่า งๆ
เข่น ความรู้ท ี่อาจใช้ป ระโยชน์ในการปฏิบ ัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศ นคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม การปรับ ตัว เข้า กับ ผู้ร ่ว มงาน รวม■ ตั้งสังคมและสิงแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุค ลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
การประเมิน ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) นั้น ให้ กสถ. ประชุม
เพี่อ พิจ ารผากำหนดช่ว งคะแนนสูง สุด ตาสุด เพี่อ ให้ค ณะกรรมการสัม ภาษณ์ถ ือ ปฏิบ ัต ิ เว้น แต่ก รรมการ
ผู้ห นึ่ง ผู้ใ ดเหนว่า กรณีม ีเหตุผ ลจำเป็น ไม่อ าจให้ค ะแนนตามเกณฑ์ท ี่ กสถ. กำหนด ให้ก รรมการผู้น ั้น
แจ้งคณะกรรมการสัม ภาษณ์เพี่อ พิจ ารณาร่ว มกัน หากที่ป ระชุม มีม ติเสีย งข้างมากอย่างไร ให้กรรมการผู้นั้น
ถือปฏิบัติไปตามนั้น ทั้งนี้ ให้บับทีกเหตุผลไว้ในแบบการให้คะแนนด้วย
การทดสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) อาจทดสอบใบคราวเดีย วกับ หรือ ทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อ นกได้ต ามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ กลถ. ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย

หมวด ๕
การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแช่ง ขัน ได้
ข้อ ๑๘ การตัด 'สิน ว่า ผู้ใ ดเป็น ผู้ส อบแช่ง ขับ ได้ใ ห้ถ ือ เกณฑ์ว ่า ต้อ งเป็น ผู้ส อบได้ค ะแนน
ในภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป (ภาค ก) และภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ล ะภาคไม'ตํ่า กว่า ร้อ ยละหกสิบ โดยมีเงื่อ นไขว่าผู้ส อบ
แช่งขัน ได้ต ้องเป็น ผู้ส อบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วิช าภาษาอัง กฤษไม่ต ํ่า กว่า
ร้อยละห้าสิบด้วย
ข้อ ๑๙ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ล อบแข่งชัน ได้ใ ห้น ำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ค วามสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกับแล้วจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
กรณีท ี่ม ีผ ู้ส อบแช่ง ขัน ได้ค ะแนนรวมเห่า กับ ให้ผ ู้ส อบได้ค ะแนนภาคความเหมาะสม
กับ ตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ที่ส ูง กว่า ถ้า ได้ค ะแนนภาคความเหมาะลมกับ ตำแหน่ง
(ภาค ค) เห่ากับ ให้ผ ู้ส อบได้ค ะแนนภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ถาค ข) มากกว่า
เป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ที่ส ูง กว่า ถ้า ยัง ได้ค ะแนนเห่า กัน ให้ผ ู้ท ี่ส มัค รสอบก่อ นเป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ทีส ูง กว่า
ทั้งนี้ให้พ ิจ ารณาจากเอกสารในการสมัค รสอบ

หมวด ๖
การใฃ้บ ัญ ฃีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เพี่อ การบรรจุแ ต่ง ตั้ง
ข้อ ๒0 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. ให้นำไปใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยให้เรียกบรรจุแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่
ของบัญ ชีก ลุ่ม ภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อ ขอรับ ความเห็น ขอบการบรรจุแ ต่งตั้งเป็น ข้าราชการหรีอ พนัก งาน
ส่วนท้องถิ่นตอไป
ข้อ ๒๑ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญ ชี ยกเว้นกรณี
ที่มีการเรียกผู้ส อบแข่งขัน มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบ ัญ ชี แถะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ส่งเรื่อ งเพื่อ ขอความเห็น ขอบการบรรจุแ ต่งตั้งนั้น แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการขอความเห็นขอบการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ ก็ให้ขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นออกไปอกไม่เกินสามสิบวับ โตยถือเอาวัน ที่ไปรษณีย์
ลงรับหรือการลงรับหนังสือตามระเบยบการนั้นเป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๒ บัญชีผู้สลไนเข่งขันได้ของ กสถ. มีเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ที่บ รรจุแ ต่ง ตั้ง อย่า งห้อ ยสองปี ไม่ม ีฃ ้อ ยกเว้น จึง จะขอโอนไปสัง กัด องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราซการอื่นได้
ข้อ ๒๓ การใช้บ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขับ ได้ก รณีก ารรับ โอนผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ข ึ้ง เป็น ข้าราฃการ
ประเภทอื่น หรือ ข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขในประกาศรับ สมัค ร
สอบแข่งขัน ขึ้งระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและอัตราเงินเดือน
ตามประกาศไว้ เว้น แต่ กสถ. จะประกาศเป็น การล่ว งหน้า ว่า จะรับ โอนในตำแหน่ง และระดับ เติม
หรือ เทีย บเท่า ที่ไ ม่ส ูง กว่า ระดับ ในระดับ ปฏิบ ัต ิง านหรือ ปฏิบ ัต ิก ารแล้ว แต่ก รณ ีแ ละอัต ราเงิน เดือ น
ในนั้นที่ไม่สูงกว่าเติม
ข้อ ๒๔ การใช้บ ัญ ชีผ ู้ส ลบแข่งขัน ได้ สำหรับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ม ิไ ด้ร ายงาน
ตำแหน่ง ว่างมาตั้ง แต่แ รกนั้น ให้ก ระทำได้ภ ายหลัง จากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่ร ายงานตำแหน่ง ว่าง
ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันมาก่อนได้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จนครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๒๔ การใช้บ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขันได้เพื่อประโยขน่ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทำได้
เฉพาะกรณีตำแหน่งที่ป ระสงค์ไข้การรับ รองบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้น ั้น เป็น ตำแหน่ง ว่า งภายหลัง ระยะเวลา
ที่ กสถ. ประกาครับสมัครสอบแข่งขันนั้นแล้ว
ภายใต้บ ัง คับ วรรคหนึ่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ขึ้ง มีข ้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด ตำแหน่ง ประเภททั่ว ไปในลัง กัด เป็น ผู้ไ ด้ร ับ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ไดั[ นตำแหน่ง
ประเภทวิฃ าการ สามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อ ย้ายข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมีต้องเรียงลำดับที่
ข้อ ๒๖ บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขับ ได้ใ นกลุ่ม ภาค/เขตใด ให้ใ ช้เ พื่อ บรรจุแ ต่ง ตั้ง ได้เฉพาะ
กลุ่มภาค/เขตนั้น เว้นแต่กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้
บัญ ชีครบทั่งบัเ1!ชีแล้ว ก็ให้ ก-จ. ก.ท. และ ก.อบต. ร่ว มกัน แต่งตั้งอบุก รรมการขึ้น คณะหนึ่งเพื่อ เรียกผู้ท ี่อ ยู่
ในลำดับ แรกที่อาจได้รับ การบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ของทุกกลุ่ม ภาค/เขตอื่น โดยความสมัครใจมาแสดง
ความประสงค์เพื่อขอรับการประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้นได้
เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากยังมีตำแหน่งว่างก็ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอืน
ขึ้ง เป็น ประเภทเดีย วกัน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น ตำแหน่ง ที่เกี่ย วข้อ งเกื้อ กูล กัน ที่ผ ู้น ั้น
มีค ุณ วุฒ ิ,ใ น ใบ ส ม ัค รส อ บ แ ข ่ง ข ับ ต รงต าม ค ุณ ส ม บ ัต ิเ ฉ พ าะส ำห รับ ต ำแ ห น ่ง ท ี่จ ะบ รรจุแ ต ่ง ต ัง
ในกลุ่ม ภาค/เขตนั้น หากไม่มีให้ขอใช้ในกลุ่มภาค/เขตอื่น ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป

ข้อ ๒๗ การอนุญ าตให้ใ ช้บ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขันได้ใ น ตำแหน่ง อื่น ที่ม ีร ะดับ สูง กว่า มาบรรจุ
และแต่ง ตั้งใบ ตำแหน่ง ทีม ระดับ ตํ่า กว่า อยู่ภ ายใต้เงื่อ นไขว่าตำแหน่งที่ฃ อใช้จ ากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขับ ไต้น ั้น
ต้อ งเป็น ตำแหน่ง ที่เกี่ย วข้อ งเกื้อ กูล กัน กับ ตำแหน่ง ที่จ ะบรรจุแ ต่ง ตั้ง และผู้น ั้น มีค ุณ วุฒ ิท ี่ใ ช้ใ นการสมัค ร
สอบแข่ง ขัน ที่เทีย บได้ไ ม่ต ากว่าคุณ วุฒ ิต ามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงกับ กับ ตำแหน่งที'จะบรรจุ
แต่งตั้ง และในขณะบรรจุแ ต่ง ตั้ง จะต้อ งไม่ม ีบ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ไต้ข องบัญ ชีก ลุ่ม ภาค/เขตในตำแหน่ง นั้น
หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวช้องเกื้อกูลตามข้อ ๒๖ โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที,มีระดับ ตํ่ากว่าด้วย
ข้อ ๒๘ ให้ก รมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ในฐานะสำนัก งาน ก.จ. ฅวบคุมการใช้บ ัญ ชี
ผู้ส อบแข่งขันไต้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ให้เป็นไปตามประกาศบี้

หมวด ๗
การยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เป็น การเฉพาะราย
ข้อ ๒๙ ผู้ใดได้รับ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ถ้ามีก รณีอ ย่า งใดอย่า งหบี้ง ดัง ต่อ ไปบี้
ให้เป็นอับยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขับได้ คือ
(๑) ผู้น ั้น ไต้ฃ อสละสิท ธิร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เมื่อ มีก ารเรีย กรายงานตัว
เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
(๒) ผู้น ั้บ ไม่ม ารายงานตัว เพื่อ รับ การบรรจุเช้า รับ ราขการภายใบเวลาที่ก ำหนด
โดยมีห นังสือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ท ราบทำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น ้อยกว่าสิบ วัน นับตั้งแต่วันที่
ที่ท ำการไปรษณีย์รับ ลงทะเบียน
(๓) ผู้น ั้น มีเหตุไ ม่อ าจเช้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการได้ต ามกำหนดเวลาที่จ ะบรรจุ
และแต่งตั้งใบตำแหน่งที่สอบไต้
(๔) ผู้น ั้น ประสงค์จ ะรับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ในตำแหน่ง ที่ส อบแข่ง ขัน ได้
โดยการโอน และ กสก. ได้ประกาศเป็นเงื่อนไขแล้วว่าจะไม'รับโอนอายุราชการ และหรือเงินเดือนในการบรรจุ
และแต่งตั้ง ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง
(๕) ผู้น ั้บ ได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ในตำแหน่ง ที่ส อบได้ใ ปแล้ว ให้ย กเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้บไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
(๖) เหตุอื่นตามที่ ก.จ. กำหนด
การยกเลิก การขึ้น บัญ ชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่อ งจากไปรับ ราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับ ราชการทหาร เมื่อ ออกจากราฃการทหารโดยไม่ม ีค วามเสียหายและประสงค์จ ะเช้ารับ ราชการ
ใบตำแหน่ง ที่ส อบ'ไต้แ ละบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ’ได้ย ัง ไม่ย กเลิก 'ให้'ขึ้น บัญ ชีผ ู้,น ั้น 'ไว้เป็น ลำดับ แรกที่'จะ,บรรจุ
ในครั้งต่อไป
การยกเลิก การข ึ้น บ ัญ ชีเ ฉ พ าะรายต าม (๓) ถ้า บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ย ัง ไม่ย กเลิก
ให้ค ณะอนุก รรมการตามข้อ ๒๖ เป็น ผู้พ ิจ ารณา หากเห็บ ว่า มีเหตุจ ำเป็น อัน สมควรจะอนุม ัต ิใ ห้ข ึ้น บัญ ชี
ผู้นั้นไว้ในลำดับสุดห้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ไต้

หมวด ๘

กรณีพ บการทุจ รดหรือ มพฤติก ารณ์ส ่อ ไปในทางทุจ ริต เกี่ย วกับ การลอบแข่ง ขัน
ข้อ ๓๐ กรณีพ บการทุจ ริต หรือ พฤติก ารณ์ท ี่ส ่อ ไปในทางทุจ ริต จบอาจเสียความเป็น ธรรม
ในขั้นตอบก่อนหรือระหว่างดำเนินการสลบแข่งขัน ให้ กลถ. มีอำนาจในการพิจ ารณาระงับ การสอบแข่งขัน
ยกเลิกการสอบแข่งขัน หรือระงับการประกาศผลสอบแข่งขันได้และรายงาน ก.จ. ทราบ
กรณีการสอบแข่งขันครั้งนั้นได้ประกาศขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้อำนาจตามวรรคหนง
เป็นของ ก.จ. ร่วมกับ ก.ท. และ ก.อบต.

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ในการสอบแข่ง ขับ ครั้ง แรกตามมาตรฐานทั่ว ไปนี้ มีให้นำเงื่อนไขการได้คะแนน
วิซ าภาบาอังกฤษไม่ต ํ่ากว่าร้อ ยละห้าสิบ ตามข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ

(อนุพงษํ เผ่าจิน ดา)
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด

