
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

…………………………………................ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
ประกอบมาตรา 11 มาตรา 16 วรรคเจ็ด มาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ข้อ 10 และข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2561      
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 11/1 ข้อ 12 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 22 ข้อ 23 
ข้อ 29 และข้อ 30 ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 5 การด าเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารเป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.จ. หรืออาจมอบให้ ก.จ.จ. ด าเนินการสรรหาแทนตามท่ี ก.จ.ก าหนด 
  ก.จ. ด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประกอบด้วย ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ในฐานะ
รองปลัด และประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
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  ก.จ. มอบให้ ก.จ.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประกอบด้วย 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา หาก ก.จ.จ. ไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการสรรหา ให้รายงาน ก.จ. เพื่อด าเนินการสรรหาต่อไป 
  กรณี ก.จ.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหา ให้ก าหนดวันในการด าเนินการสรรหาได้ปีละ 2 ครั้ง คือ 
วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน และวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 
  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. อาจมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นหรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี ด าเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ          
เพ่ือช่วยเหลือในการสรรหาก็ได้ 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.256 0 ลงวันที่            
25 สิงหาคม 2560   

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมสมัครสรรหาเป็นไปตามอัตราที่ ก.จ. ก าหนด 
  ข้อ 8 กรณี ก.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหา ให้ ก.จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือด าเนินการสรรหาภายใต้การก ากับดูแลของ ก.จ. ได้ โดยมีจ านวนแปดคน  
ประกอบด้วย 
     (1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งใน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ.คัดเลือก เป็นประธาน 
     (2) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
     (3) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
     (4) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
     (5) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
     (6) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
     (7) เลขานุการ ก.จ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ให้เลขานุการ ก.จ. แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปจ านวนไม่เกินสองคน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  กรณี ก.จ. มอบให้ ก.จ.จ. ด าเนินการสรรหา ให้ ก.จ.จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เพ่ือด าเนินการสรรหา โดยมีจ านวนแปดคน ประกอบด้วย 
     (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน
อนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งใน ก.จ.จ. ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
     (3) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่ ก.จ.จ. คัดเลือก จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
     (4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
     (5) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
     (6) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ านวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ในการนี้ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหาแล้วแต่กรณี อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน 
เพ่ือช่วยคณะอนุกรรมการสรรหาตามความจ าเป็นได้ อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอ่ืนให้เป็นไปตามที่ ก.จ. 
หรือ ก.จ.จ. มอบหมาย 

/ข้อ 11... 
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  ข้อ 11 ภายใต้บังคับข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
และคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) ด าเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้ หรือที่ ก.จ. ก าหนด กรณีมีเหตุผล
ความจ าเป็น ก.จ. อาจก าหนดให้ด าเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต ก็ได้ 
ทั้งนี้ การก าหนดกลุ่มภาค/เขต ให้เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วรายงานให้ ก.จ. ทราบ 
     (2) ก าหนดหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ  
     (3) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนสิ้นสุดการสรรหา         
โดยความเห็นชอบของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แล้วแต่กรณี 
     (4) ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือช่วยเหลือในการสรรหาให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา 
     (5) วินิจฉัยและป้องกันปัญหาการทุจริตและการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในการสรรหา 
     (6) รายงานการด าเนินการสรรหา ปัญหา ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาต่อ ก.จ. 
หรือ ก.จ.จ. แล้วแต่กรณี จนกว่าการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล้วเสร็จ 
     (7) เรื่องอ่ืนๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานต าแหน่งว่าง
ต่อ ก.จ.จ. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน 60 วัน
นับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้มีหนังสือรายงานต าแหน่งว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ. แล้ว
และประสงค์ด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน 
การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในต าแหน่ง
ประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศ
วิธีการสรรหาตามความประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงานต าแหน่งว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ.แล้ว และต้อง
เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่ได้เสนอชื่อ
ผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ. เพ่ือเสนอ ก.จ.จ. พิจารณา ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแจ้งต าแหน่งว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ. เพื่อให้มีการด าเนินการสรรหาตามข้อ 5 ต่อไป และให้ถือว่า
การด าเนินการเก่ียวกับการย้าย การโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน การรับโอนในต าแหน่ง ประเภทและระดับเดียวกัน 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในการนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ก.จ.จ. ต้องจัดท าทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตราก าลัง           
ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แล้วแต่กรณี” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และให้สงวนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. เท่านั้น 
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     (2) กรณี ก.จ. ได้ด าเนินการสรรหาตาม (1) แล้ว ปรากฎว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีต าแหน่งว่างที่ได้รายงาน 
ก.จ. เหลืออยู่ ก.จ. อาจก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สายงานผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่าง
มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การรับโอนก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละครั้ง
ให้เป็นไปตามที่ ก.จ. ก าหนด เมื่อด าเนินการแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อส านักงาน ก.จ.จ. เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ภายในระยะเวลาที่ ก.จ. ก าหนดแล้ว 
ก.จ.จ. จะมีมติภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ ทั้งนี้ หากมีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เนื่องจากการย้าย การโอน 
การรับโอน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง         
ต่อส านักงาน ก.จ.จ. เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ภายในระยะเวลาที่ ก.จ. ก าหนด ให้ถือว่าการด าเนินการสรรหา
เกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอนนั้นเป็นอันสิ้นสุด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแจ้งต าแหน่งว่าง          
ต่อ ก.จ. เพื่อให้มีการด าเนินการสรรหาตามข้อ 5 ต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ก.จ.จ. ต้องจัดท า
ทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตราก าลัง ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของ ก.จ.” 
พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผน
อัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.จ.เท่านั้น 
     (3) กรณี ก.จ. มีมติให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหารกรณีที่มีเหตุผล
ความจ าเป็นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงาน
ส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปด ารงต าแหน่งที่ว่างตาม (1) หรือ (2) ให้ถือว่าต าแหน่งเดิม
ของผู้โอนเป็นต าแหน่งว่างที่ ก.จ.จ.รายงาน ก.จ. หรือ ก.จ.จ. ด าเนินการสรรหาแล้วแต่กรณี ในการนี้ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและ ก.จ.จ. ต้องจัดท าทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตราก าลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่าง
การด าเนินการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แล้วแต่กรณี” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการ 
ก.จ.จ. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบและให้สงวนต าแหน่งที่ว่าง            
เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. เท่านั้น 
  ข้อ 18 หลักสูตรการสรรหาในต าแหน่งสายงานผู้บริหารให้แบ่งรูปแบบการสรรหาออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 
     (1) การสอบคัดเลือก ก าหนดให้มีการทดสอบ 3 ภาค ได้แก่    

(1.1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

(1.2) ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

(1.3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   (1.3.1) การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ คะแนนเต็ม 

30 คะแนน 
      (1.3.2) ผลงานที่ประสบความส าเร็จ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
      (1.3.3) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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      (1.3.4) ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย 
    - อายุราชการ    คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
    - คุณวุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
    - ความผิดทางวินัยย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
    - การพิจารณาความดีความชอบ 
      กรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
  กรณีการสอบคัดเลือกในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น และประเภท
บริหารท้องถิ่น ในฐานะรองปลัด ระดับกลาง ให้ทดสอบตามข้อ (1.1) และ (1.3) 
  กรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่น ในฐานะรองปลัด ระดับสูง และการสอบคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับ
เดียวกันแต่ต่างสายงาน ให้ทดสอบตามข้อ (1.2) และ (1.3) 
     (2) การคัดเลือก ก าหนดให้มีการทดสอบ 2 ภาค ได้แก่ 
   (2.1) ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
   (2.2) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      (2.2.1) การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 
      (2.2.2) ผลงานที่ประสบความส าเร็จ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
      (2.2.3) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
      (2.2.4) ประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย 
    - อายุราชการ    คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
    - คุณวุฒิการศึกษา   คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
    - ความผิดทางวินัยย้อนหลัง 5 ปี   คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
    - การพิจารณาความดีความชอบ 
      กรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม   5 คะแนน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน           
ในแต่ละภาคท่ีทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามที่ก าหนด โดยคณะอนุกรรมการสรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
จะก าหนดให้ผู้สมัครสรรหาทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งและภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกัน หรือด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง เว้นแต่การสอบคัดเลือกประเภทอ านวยการท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่าย 
ระดับต้น ประเภทบริหารท้องถิ่น ในฐานะรองปลัด ระดับกลาง ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  การสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่น ในฐานะต าแหน่งรองปลัด ระดับสูง และการสอบ
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งประเภท
และระดับเดียวกันแต่ต่างสายงานและการคัดเลือก ต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

/ข้อ 19... 
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  ข้อ 19 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จัดเรียงล าดับตามคะแนนรวมสูงสุดลงมาภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 
     (1) กรณีการสรรหาต าแหน่งใดที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งในประเภท
ต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งนั้น และผู้ด ารงต าแหน่งในประเภทต าแหน่งอ่ืนมีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้ง         
ให้ด ารงต าแหน่งนั้น ซึ่งต้องสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก ส าหรับการสอบคัดเลือกในกรณีดังกล่าว 
ไม่ให้น าคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมาคิดเป็นคะแนนรวม ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวม     
ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีกให้พิจารณาตามหลักอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     (2) กรณีการสอบคัดเลือกประเภทอ านวยการท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น และประเภท
บริหารท้องถิ่น ในฐานะรองปลัด ระดับกลาง ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาที่ได้คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปและภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า           
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีกให้พิจารณาตามหลักอาวุโส         
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     (3) กรณีการคัดเลือกก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาที่ได้คะแนนรวมภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีกให้พิจารณาตามหลักอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     (4) กรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่น ในฐานะรองปลัด ระดับสูง และการสอบคัดเลือก
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงานการจัดเรียง  
ล าดับคะแนนเพื่อขึ้นบัญชีให้เป็นไปตามข้อ 19 (3) 
  กรณี ก.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหาให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามต าแหน่งที่สรรหาเป็นบัญชีเดียว
และใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อการแต่งตั้งได้ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้น ก.จ.จ.ใดที่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาในต าแหน่งเดียวกัน ให้ใช้จากบัญชีของ ก.จ.จ. นั้น ในการแต่งตั้งต าแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น 
  ส าหรับ ก.จ.จ. เป็นหน่วยด าเนินการสรรหาให้ขึ้นบัญชีและใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้เฉพาะ          
ในจังหวัดที่ด าเนินการสรรหาเท่านั้น 
  ข้อ 22 ให้เรียกผู้ผ่านการสรรหารายงานตัวเรียงตามล าดับที่และตามจ านวนอัตราต าแหน่งว่าง
ภายในอายุบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้ล าดับที่ก่อนมีสิทธิเลือกต าแหน่งว่างเพ่ือขอรับ         
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามความประสงค์ก่อน 
  ส าหรับกรณีที่ได้มีการด าเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นกลุ่มภาค/เขต ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มภาค/เขตนั้น 1 ปี จึงจะโอนไปสังกัดองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกลุ่มภาค/เขตอ่ืนได้ 
  เมื่อมีการเรียกรายงานตัว แต่ผู้ผ่านการสรรหาไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่าน
การสรรหา ให้ถือว่าผู้นั้นถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในการด าเนินการสรรหาครั้งนั้น 
 
 
 
 

/ข้อ 23... 
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  ข้อ 23 กรณีผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือเปลี่ยนสายงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรตามที่ ก.จ. ก าหนด ในกรณีผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการอบรม
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หากไม่อาจเข้ารับการอบรมภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวได้เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการ ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกท่ีสามารถเข้ารับการอบรมได้ 
  กรณีต าแหน่งใดที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องผ่าน        
การอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก่อนจึงจะแต่งตั้งได้ แต่ผู้นั้นยังไม่ผ่านการอบรม              
ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งไปรักษาการในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งไปพลางก่อน โดยจะแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ข้อ 29 ความในข้อ 23 ให้น าไปใช้บังคับกับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศ ก.จ. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 และตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ด้วย 
  ข้อ 30 การใดอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ” 
 

  ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 


