
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 
…………………………………................ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.จ.ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีมาตรฐาน
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม และสอดคล้องกับมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 และข้อ 5 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 และมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดแพร่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2561 
  บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4 ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 1 
บททั่วไป 

...................................................... 
  ข้อ 5 การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้ 

/(1) กรณี... 
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  (1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
  (2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ 
  (3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้ 
  (4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงล าดับที่            
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ตาม
ก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ช านาญการพิเศษ 
  (7) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ 
  (8) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (9) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จึงโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนได้ 
 

หมวด 2 
การด าเนินการคัดเลือก 

...................................................... 
  ข้อ 7 ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (7) (8) และ (9) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นประธาน 
  (2) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะคัดเลือก  เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
       ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 
  (5) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งนั้น  เป็นกรรมการ 
  (6) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 
 
 

/ข้อ 8... 
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  ข้อ 8 ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (7) (8) และ (9) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด โดยระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  (1) ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะบรรจุและเงินเดือนที่จะได้รับ 
  (2) จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
  (4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร             
เข้ารับการคัดเลือก 
  (5) ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  (6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  (7) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
  (8) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณาก าหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติ วิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 
  (9) หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  (10) การประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่ 
  (11) การบรรจุและแต่งตั้ง 
  (12) เงื่อนไขหรือข้อความอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
  ข้อ 9 การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันท าการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซต์ของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร 
หรือช่องทางอ่ืนใด โดยก าหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 
  ข้อ 10 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียม
ในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการ            
รับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว 
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่ก าหนด 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือ
กรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆได้ตามความจ าเป็น 
  ข้อ 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด โดยให้เผยแพร่ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 
  ข้อ 13 เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผลคะแนน เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างเรียงตามล าดับที่ 
 
 
 
 

/หมวด 3... 
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หมวด 3 
ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

...................................................... 
  ข้อ 14 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด             
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 15 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง            
เพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น           
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก 
 

หมวด 4 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
...................................................... 

  ข้อ 16 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มีการศึกษาตามหลักสูตร
ดังกล่าวจะต้องขอท าความตกลง โดยเสนอเหตุผลความจ า เป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 
  ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 มาใช้บังคับ 
 

หมวด 5 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ 

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
...................................................... 

  ข้อ 17 การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษที่แจ้งเป็นหนังสือ โดยคุณวุฒิที่จะ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง 
  ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 18 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง            
เพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น               
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก 
 
 
 
 

/หมวด 6... 
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หมวด 6 
ผู้สอบแข่งขันได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
...................................................... 

  ข้อ 19 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับ
การบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนดและหนังสือรับรองประวัติ          
การรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษาและส าเนาหลักฐานการรั บราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสงค์ขอรับการบรรจุแต่งตั้ง 
  (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่และประสงค์ที่จะบรรจุ
แต่งตั้ง ให้ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
 

หมวด 7 
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

...................................................... 
  ข้อ 20 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้มา
รายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้วแต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้           
ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการและ           
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน 
  (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วประสงค์ที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนั้นได ้
 

หมวด 8 
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ 
...................................................... 

  ข้อ 21 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ช านาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ในการขอก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 

/(2) การขอ... 
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  (2) การขอก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
       (2.1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษหรือผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
       (2.2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบตาม (2.1) โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น 
       (2.3) บุคคลที่จะรับการบรรจุต้องไม่เคยรับราชการมาก่อน และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามในการรับราชการ 
       (2.4) บุคคลที่จะรับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
       (2.5) บุคคลที่จะรับการบรรจุให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบประสบการณ์ ดังนี้ 
   (ก) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ระดับช านาญการ
พิเศษ ต้องมีประสบการณ์ 10 ปี ระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีประสบการณ์ 12 ปี 
   (ข) คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ระดับช านาญการ
พิเศษ ต้องมีประสบการณ์ 8 ปี ระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีประสบการณ์ 10 ปี 
   (ค) คุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ระดับช านาญการ
พิเศษ ต้องมีประสบการณ์ 6 ปี ระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีประสบการณ์ 8 ปี 
  (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็น ค าชี้แจงประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษแล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติมา
ตามแบบท่ีก าหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
       (3.1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง 
       (3.2) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
       (3.3) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลดังกล่าว 
       (3.4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลดังกล่าว 
       (3.5) ประสบการณ์การท างานของบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการพร้อมเอกสารหลักฐาน         
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีหนังสือรับรองประวัติการท างานจากนายจ้างหรือสถานประกอบการทุกแห่งที่บุคคลนั้นได้เคยปฏิบัติงาน 
  ข้อ 22 กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (2.2) แต่ยัง
มิได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 

/ข้อ 23... 
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  ข้อ 23 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษในต าแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดอันดับเงินเดือน
และขั้นเงินเดือนที่ให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวจะก าหนดให้ได้รับในขั้นที่ ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลาง
ระหว่างขั้นสูงและขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ หากไม่มีขั้นที่ตรงกันให้ได้รับขั้นใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าค่ากลาง 
 

หมวด 9 
คนพิการ 

...................................................... 
  ข้อ 24 การคัดเลือกคนพิการเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์จะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเฉพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกตามข้อ 7 ก าหนด โดยอาจระบุประเภท
ความพิการได้มากกว่าหนึ่งประเภทความพิการขี้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 25 การก าหนดจ านวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ก าหนด
อัตราส่วนจ านวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคน โดยนับจากจ านวนผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า หรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน            
ซึ่งปฏิบัติงานประจ าในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย           
แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี และหากมีจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่นับเป็นเศษได้เกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หากประสงค์จะบรรจุคนพิการเข้ารับ
ราชการก็สามารถด าเนินการคัดเลือกได้ 
  ทั้งนี้  กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการประกาศหรือก าหนด
อัตราส่วนเป็นอย่างใดที่แตกต่างจากนี้ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 26 คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ             
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ การออกบัตร และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว            
คนพิการ การก าหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจ าตัว           
คนพิการ พ.ศ.2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ 27 คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยการนั้น 
  ข้อ 28 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง           
เพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น            
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก 
  ข้อ 29 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถรับคนพิการเข้าท างานได้ ให้ด าเนินการ
จัดบริการอ่ืนทดแทนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

/หมวด 10... 
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หมวด 10 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ 

ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
...................................................... 

  ข้อ 30 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขันเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) คณุสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 
       (1.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยการนั้น 
       (1.2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่ วยตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด 
       (1.3) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิขาการ หรือกีฬา           
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่น าชื่อเสียงต่อประเทศตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนด โดยจะแจ้งเป็นหนังสือ 
  (2) การด าเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 31 ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยบัญชีมีอายุ
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก 
 

หมวด 11 
กรณีอ่ืนๆ 

...................................................... 
  ข้อ 32 กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดกรณีอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็น          
ต้องสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้เลขานุการ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งกรณีที่ได้มีมติพร้อมแนวทางและวิธีการด าเนินการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันเป็นหนังสือเพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

/บทเฉพาะกาล... 
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บทเฉพาะกาล 
...................................................... 

  ข้อ 33 ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดยังไม่ได้ก าหนด
คุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้ประกาศที่ใช้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้ง จนกว่าจะมีการก าหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
  ข้อ 34 ในการสอบแข่งขันตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)            
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด 6 หมวด 7 หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ข้อ 35 การใดที่อยู่ระหว่างด า เนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ                 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
    

   ประกาศ ณ วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

 
 
 
 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 


