
การบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Human Resour ce Management 
based on the Suf ficiency Economy Philosophy

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การบริหารทรัพยากรมนุษย์

• การพฒันาคน (Human Resource Development)

ไดร้ับความสาํคญัอยา่งยิง่ในประเทศพฒันาแลว้ เพราะเขามองวา่

ประเทศจะเจริญกา้วหนา้ไดก้ต็่อเมื่อมีทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่า จึงให้

ความสาํคญักบักระบวนการพฒันาทุนมนุษย์ใหเ้พียบพร้อมดว้ย

 ความรู้ ทกัษะ และ ความสามารถ

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีง

• พอประมาณ

• มีเหตผุล

• มีภมูิคุ้มกนั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การบริหารงานดา้นต่างๆขององคก์รนั้น 

นอกจากจะใหม้ี ”ประสิทธิภาพ” แลว้ 
จาํตอ้งมีความ “สมดุล” และ “ยัง่ยนื” ควบคู่ไปดว้ย

• หลกัเศรษฐกิจพอเพียง อนัประกอบดว้ย 
ความพอประมาณ มเีหตุผล มคีวามคุ้มกนัทีด่ ี
สามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการพฒันาทุนมนุษย์

เพื่อก่อใหเ้กิดความ “สมดุล” และ “ย ัง่ยนื”
ผา่นการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ดา้นหลกั อนัไดแ้ก่ 
1.การวางแผนสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร 
2.การฝึกอบรมและพฒันา 
3.ด้านการบริหารค่าตอบแทน

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการวางแผนสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร

I.ความพอประมาณ
วางแผนใหม้ีบุคลากรในปริมาณที่เหมาะสม 
ไม่ให ้ “คนลน้งาน” หรือ “งานลน้คน”

II. ความมีเหตุผล
มีหลกัเกณฑค์ดัเลือกคนที่ชดัเจน 
คาํนึงถึงเหตุและผลอยา่งรอบคอบ

III. การมีภมูิคุม้กนัที่ดี
เตรียมพร้อมคนสู่การเปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ
มีการทบทวน วางแผนอตัรากาํลงั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ด้านการฝึกอบรมและการพฒันา

I. ความพอประมาณ
มีการจดัการไม่ให ้“มากเกินไป” หรือ “นอ้ยเกินไป” 
คาํนึงถึงความเหมาะสมของปัจจยั เช่น ประเภท ขนาด ฯลฯ

II. ความมีเหตุผล
จดัอบรมในสิ่งที่มีความจาํเป็น
 (Training Needs)

III. การมีภมูิคุม้กนัที่ดี
เตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรในทกัษะที่มีความจาํเป็น
ในอนาคต

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.ด้านการบริหารค่าตอบแทน

I. ความพอประมาณ
มีความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay)

II. ความมีเหตุผล
หลกัความเป็นธรรม (Fairness)

III. การมีภมูิคุม้กนัที่ดี
หมัน่พิจารณาขอ้มูลภาพเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน
ในปัจจุบนัประกอบ เพื่อนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสม

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



เศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

• นอกจากหลกั 3 ประการ การบริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ ความรู้ และ คุณธรรม 

• การจดัการความรู้ (KM: Knowledge 
Management) เป็นหลกัการที่สอดคลอ้งกบัเรื่อง
ของความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นาํมาใชป้ระกอบการวางแผนเพื่อการนาํไป
ปฏิบตัิ

• การกาํหนดจรรยาบรรณขององคก์ร (Code of 
Ethics) สามารถส่งเสริมดา้นคุณธรรมใหแ้ก่
บุคลากรดว้ยการกาํหนดนโยบายทางวินยัทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ส่วนมาตรฐานทัว่ไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

คาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่8/2560

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์



หนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง

• คาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่8/2560 ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2560

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 0975 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2560  เรื่อง การขบัเคลือ่นการปฏริูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิน่

• หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 12 ลงวันที่ 3 มีนาคม 

2560 เรื่อง  การปฏบิัตติามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560 

• หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 18 ลงวนัที่ 29 มีนาคม 

2560  เรื่อง  ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัเลอืก  พ.ศ. 2560

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 1100 ลงวันที่ 6 

ม.ิย. 2560 เรื่อง  การสรรหาตาํแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่างตามคาํสั่ง คสช. 8/2560

 
น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง

• หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 54  ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560  

เรื่อง การรักษาการในตําแหน่งบริหารเกิน 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบ ตามคําสั่ง คสช.   

ที ่8/2560

• หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวนัที่ 6 ก.ค. 2560  

เรื่อง  ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการสอบแข่งขนั พ.ศ. 2560 

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง  แนวทางการ

สรรหาตาํแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่าง

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2559 เรื่อง  แนวทางการ

สรรหาตาํแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่าง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การโอน

เปลีย่นอาํนาจการสอบจากท้องถิน่ เป็น ก.กลาง เพือ่ปฏิรูปการบริหารงาน

บุคคลของท้องถิน่

กรณีจาํเป็น

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์



ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั

การคดัเลอืก  พ.ศ. 2560

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.2/ว 18 ลว 29 ม.ีค.  2560  

คาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่8/2560

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์



่ ่(1) ความในหมวด 1 การคดัเลอืก แห่งประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ

เลือ่นระดบั และการเลือ่นขั้นเงนิเดอืน ฉบับลงวนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

(2) ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการคดัเลอืกโดยการ

สอบแข่งขนัเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555 ลงวนัที ่30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการคดัเลอืกโดยการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุบุคคลเป็น

พนักงานเทศบาล (ฉบับที ่2) ลงวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัเลอืก พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัเลอืก พ.ศ. 2560

ไม่ให้นําประกาศดงัต่อไปนีม้าใช้บังคบั ในระหว่างทีป่ระกาศนีม้ผีลใช้บังคบั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดมิ ใหม่

ข้อ 1 คาํนิยามการคดัเลอืก    มนีิยามการคดัเลอืก

การคดัเลอืก หมายถงึ การสรรหา

บุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งพนักงานเทศบาล และการ

คดัเลอืกพนักงานเทศบาลเพือ่แต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้ให้

ดาํเนินการได้ ๕ วธิี

่ข้อ 5 การคดัเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งพนักงาน

เทศบาล และการคดัเลอืกพนักงาน

เทศบาลเพือ่แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทีสู่งขึน้ให้ดาํเนินการได้ ๕ วธิี 

ดงันี้

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดมิ ใหม่

ข้อ 2 การสอบแข่งขนั องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ดาํเนินการ หรือ

อาจร้องขอให้ กสถ. ดาํเนินการแทน

ข้อ 6 ให้ ก.ท. หรือร่วมกบั ก.จ. และ

ก.อบต. แต่งตั้ง กสถ. เป็นผู้ดาํเนินการ

สอบแข่งขนั

คําสั่ง คสช.

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดิม ใหม่

ข้อ 3 การคัดเลือกเลือกกรณีที่มี  

เหตุพิเศษ ที่ไม่จําเป็นต้อง

สอบแข่งขัน

ข้อ 3 คงไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม

(ยกเลิกเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

กรณีครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก 

ตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 

5/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 60)

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดมิ ใหม่

ข้อ 4 การสอบคดัเลอืก องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ดาํเนินการ หรือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรือ

จงัหวดัทีก่รมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่มอบหมายเป็นผู้ดาํเนินการ 

        หลกัสูตรและเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้อง

เป็นไปตามที ่ก.กลางกาํหนด

่ข้อ 10 ให้ ก.กลาง มอีาํนาจหน้าทีส่อบคดัเลอืก

พนักงานส่วนท้องถิน่ให้ดาํรงตาํแหน่งประเภท

อาํนวยการท้องถิน่ ประเภทบริหารท้องถิน่ 

และสายงานบริหารสถานศึกษา อาจมอบให้ 

ก.จงัหวดั ดาํเนินการแทนได้ตามหลกัเกณฑ์และ

เงือ่นไขที ่ก.กลาง กาํหนด

ให้ อปท. มอีาํนาจหน้าทีส่อบคดัเลอืกตาํแหน่งสายงาน    

ผู้ปฏิบัต ิสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา

หลกัสูตร วธิีการสอบคดัเลอืก คุณสมบัตผิู้มสีิทธิสอบ

คดัเลอืก เกณฑ์การตัดสิน การขึน้บัญชี การยกเลกิบัญชี

ผู้สอบคดัเลอืกได้ และการอืน่ใด  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขที ่ก.กลาง กาํหนด
คาํสั่ง คสช.

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดมิ ใหม่

ข้อ 5 การคดัเลอืก องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ดาํเนินการ หรือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่ หรือจงัหวดัทีก่รม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่มอบหมาย

เป็นผู้ดาํเนินการ 

       หลกัสูตรและเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้อง

เป็นไปตามที ่ก.กลางกาํหนด

่ข้อ 11 ให้ ก.กลาง มีอํานาจหน้าที่คัดเลือกพนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น 

ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา 

อาจมอบให้ ก.จังหวัด ดําเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์

และเงือ่นไขที ่ก.กลาง กาํหนด

ให้ อปท. มีอํานาจหน้าที่คัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นใน

ตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน สายงานนิเทศ

การศึกษา

หลกัสูตร วธิีการคดัเลอืก คุณสมบัตผิู้มีสิทธิคดัเลอืก เกณฑ์การ

ตัดสิน การขึน้บัญชีการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลอืกได้ และการอื่นใด

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขที ่ก.กลางกาํหนด

คาํสั่ง คสช.

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทัว่ไป หมวดการคดัเลอืก

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่8/2560

เดมิ ใหม่

(๕) การคดัเลือกเพื่อรับโอนมา

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งบริหารหรือ

สายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา

(5) คงไว้ตามมาตรฐานทัว่ไปเดมิ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแก้ไขมาตรฐานทั่วไป หมวดการคัดเลือก
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

เดิม ใหม่

ข้อ  6 การดาํเนินการตามหมวด

คดัเลอืกต้องเปิดเผย โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

ไม่ได้ใส่ แต่กําหนดบทเฉพาะกาล
การสอบแข่งขนัของ กสถ.ทีแ่ต่งตั้ง

ขึน้ก่อนหรือในวนัทีม่คีาํสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่

8/2560 และยงัไม่ได้ดาํเนินการ

สอบแข่งขนัให้เป็นดุลพนิิจของ กสถ. 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การรักษาการในตาํแหน่งบริหารเกนิ 150 วนั 
กรณไีด้รับผลกระทบ ตามคาํสั่ง คสช. ที ่8/2560

( ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 54  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2560)

อปท. ปรับปรุงตาํแหน่งบริหารสูงขึน้ โดยให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งเดมิ

รักษาการในตาํแหน่งไม่เกนิ 150 วนั แต่ อปท.ไม่สามารถสรรหาได้

เนื่องจากคาํสั่ง คสช. เมือ่พ้น 150 วนัแล้วต้องทาํเช่นไร

1. ให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งเดมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง

ตาํแหน่งสูงขึน้  ยงัคงรักษาการ ในตาํแหน่งต่อไปได้  

2. ให้ได้รับเงนิประจาํตาํแหน่งในอตัราเดมิ  จนกว่าจะม ีผู้ดาํรง

ตาํแหน่งทีว่่างตาม มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัเลอืก พ.ศ. 2560

กรณ ีอปท. มตีาํแหน่งบริหารว่างเกนิกว่า 150 วนั โดยไม่สรรหา

จนเลยเวลา 150 วนั มไิด้รับการคุ้มครองน.ส.บรุณี  แพรโรจน์



 มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ที ่8/2560

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

หลกัการทัว่ไป ้   1. ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แต่งตั้ง  กสถ. เป็นผู้ดาํเนินการ

สอบแข่งขนั

   2. ให้ กสถ. เป็นผู้ดาํเนินการสอบแข่งขนั โดยอาจจดัการ

สอบเองหรือให้มหาวทิยาลยัทีไ่ด้รับคดัเลอืกเป็นผู้จดัการ

สอบแข่งขนั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

องค์ประกอบ 

กสถ.

   1. กรรมการโดยตาํแหน่ง  6 คน  ปลดักระทรวงมหาดไทย, 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการ ก.พ., ผอ.สํานัก

งบประมาณ, อธิบดกีรมบัญชีกลาง  และ อสถ.

   2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6 คน  ผู้ทรงฯ จาก ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต.  

   3. กรรมการผู้แทน อปท. 6 คน  ผู้แทนนายกฯ และปลดั    

ใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.   

   4. รอง อสถ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

ขั้นตอน

วธิีดาํเนินการ

่   1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สํารวจตาํแหน่งว่าง
ของ อปท.

   2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ดาํเนินการคดัเลอืก
มหาวทิยาลยัทีเ่หมาะสม รับผดิชอบจดัการสอบแข่งขนั

   3. ให้มหาวทิยาลยั จดัการสอบแข่งขนัให้สําเร็จ ด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม

   4. การขึน้บัญชีและการบรรจุแต่งตั้งให้แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
ภาค/เขต  ทั้งนี ้ ก.กลาง อาจแบ่งจงัหวดัในกลุ่มภาค/เขต ใหม่
ตามความเหมาะสมได้ 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

หลกัสูตร

การสอบแข่งขนั

1. ให้มกีารทดสอบ 3 ภาค คอื

    1) ภาค ก.    100  คะแนน

    2) ภาค ข.    100  คะแนน

    3) ภาค ค     100  คะแนน
   

2. เกณฑ์การตดัสินว่าเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ คอื ต้องเป็นผู้สอบ

ได้คะแนนในภาค ก.  ภาค ข. และภาค ค. แต่ละภาคไม่ตํา่กว่า

ร้อยละ 60  โดยนําคะแนนทั้ง 3 ภาค มารวมกนัเพือ่จดัลาํดบัที่

- วเิคราะห์สรุปเหตุผล   30

- พืน้ฐานปฏิบัตริาชการ   30

- ภาษาไทย   20 

- ภาษาองักฤษ  20

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

การขึน้บัญชี    1. จดัเรียงลาํดบัจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

   2. บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ มอีายุไม่เกนิ 2 ปี นับแต่วนั

ประกาศขึน้บัญชี

   3. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ควบคุมการใช้บญัชีผู้

สอบแข่งขนัได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

การใช้บัญชี

เพือ่บรรจุ

แต่งตั้ง

่ ้ ่
    

    

    

   

   1. ใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือ
ตําแหน่งที่   ก .กลาง  กําหนดเป็นตําแหน่งเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน     
โดยเรียงตามลาํดบัทีข่องบัญชีกลุ่มภาค/เขต

  2 .  ใ ช้บัญชี เพื่อการย้ายเปลี่ยนสายงาน  ให้ทําได้ เมื่อ  อปท .     
มีตําแหน่งว่างภายหลัง กสถ. ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว
เท่านั้น
   3. ต้องดํารงตําแหน่งใน อปท. ที่บรรจุแต่งตั้ งอย่างน้อย 2 ปี     
ไม่มขี้อยกเว้น 
   4. บัญชีใช้ได้เฉพาะในกลุ่มภาค/เขต นั้น  เว้นแต่ไม่มีบัญชีหรือ    
ใช้ครบแล้ว  ให้ ก.กลาง แต่งตั้งอนุกรรมการ เรียกผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ของกลุ่มภาค/เขต อืน่ (มแีก้ไข)

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

การยกเลกิ

การขึน้บัญชี

่ ้ ้   ถ้ามกีรณอีย่างหนึ่งอย่างใดดงันี ้ให้เป็นอนัยกเลกิการขึน้

บัญชีผู้นั้น 

   1. ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้ง

   2. ผู้นั้นไม่มารายงานตวัเพือ่รับการบรรจุแต่งตั้งภายใน

กาํหนดเวลาทีเ่จ้าของบัญชีกาํหนด 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบแข่งขนั
ตามคาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

ประเดน็ สาระสําคญั

พบเหตุทุจริต    กรณพีบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จนอาจเสียความ

เป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดาํเนินการสอบแข่งขนั 

ให้ กสถ. มอีาํนาจพจิารณาระงบัหรือยกเลกิการสอบแข่งขนั

หรือระงบัการประกาศผลการสอบแข่งขนัได้

    กรณไีด้ประกาศผลขึน้บัญชีแล้ว ให้เป็นอาํนาจของ ก.กลาง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



แนวทางปฏบิัตใินการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขนัได้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่มท๐๘๐๙.๓/ว๑ ลว ๔ ม.ค. ๖๑

ภาคเหนือ 

๒ เขต

ภาคกลาง 

๓ เขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

๓ เขต

ภาคใต ้

๒ เขต

๑๐ เขต

๑. การขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ แบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๒ . เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ใช้ได้ไม่เกนิ ๒ ปี

๒. แต่งตั้งตามลาํดบัที ่เว้นแต่ ไม่มบีัญชี หรือเรียกครบ ก.กลางพจิารณาตั้งอนุ

พจิารณา เรียกลาํดบัแรกกลุ่มภาค/เขตอืน่ โดยสมคัรใจมาแสดงความประสงค์

บรรจุ หรือเรียกตาํแหน่งเกือ้กลูในกลุ่มภาค/เขตนั้น หากไม่มภีาคอืน่

๓. ต้องดาํรงตาํแหน่งในอปท.ทีบ่รรจุอย่างน้อย ๒ ปี ไม่มขี้อยกเว้น 

๔. รับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยบรรจุในตาํแหน่งทีส่อบได้ในระดบัแลอตัรา

เงนิเดอืนตามทีป่ระกาศไว้ในประกาศรับสมคัรสอบ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๓. การเรียกมารายงานตวั

กรมเรียกมา

รายงานตวัเพือ่

เลอืกอปท.

ส่งรายชื่อผู้มา

รายงานตวัให้

จงัหวดั

จงัหวดัแจ้งอปท. 

(ภายใน ๕ วนั)

อปท.เสนอขอความ

เห็นชอบ ก.จงัหวดั 

(ภายใน ๕ วนั)

ก.จงัหวดัประชุมแล้ว

แจ้งมตอิปท. ภายใน ๕ 

วนันับแต่มมีติ

อปท.มคีาํสั่งแต่งตั้ง

ภายใน ๕วนันับแต่

ได้รับแจ้ง

วนัเริ่มปฏิบัตงิาน 

ไปรายงานตวัทีจ่งัหวดั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๔. การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้

๔.๑ หลงัจาก อปท.ทีร่้องขอได้รับการแต่งตั้งครบ

จาํนวนทีต่้องการแล้ว อปท.ทีไ่ม่ได้ร้องขอหรือมี

ตาํแหน่งว่างภายหลงั สามารถขอใช้บัญชีได้ทั้งตรง

วุฒิและเกือ้กลู โดยดาํเนินการ ดงันี้

ก. ทาํหนังสือขอใช้บัญชี

ส่งให้จงัหวดั

ค. จงัหวดัส่ง

หนังสือให้กรม

ข. จงัหวดัตรวจสอบ

ตาํแหน่งว่างและ

อตัราเงนิเดอืน

ง. กรมฯ เรียกรายงาน

ตวัตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ การใช้บัญชีทีม่รีะดบัสูง

กว่ามาบรรจุและแต่งตั้งใน

ตาํแหน่งทีม่รีะดบัตํา่กว่า

ตาํแหน่งนั้นต้องเป็นตาํแหน่ง

เกือ้กลู และวุฒิต้องเทยีบได้

ไม่ตํา่กว่า ปวส. ทีต่รงตาม

ตาํแหน่ง

ต้องไม่มบีัญชีผู้สอบแข่งขนั

ได้ในตาํแหน่งนั้น
น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๕. การตรวจคุณสมบตัิของผูส้อบแข่งขนัได้

• วนัรายงานตวัตรวจสอบคุณวฒุิฉบบัจริงวา่

ตรงกบัที่ยืน่สมคัรสอบและตรงตาม

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

• เมื่อแต่งตั้งและมาปฏิบตัิงานแลว้ ตอ้ง

ตรวจสอบไปยงัสถาบนัการศึกษา

๑.ตรวจสอบคุณวุฒิ

การศึกษา
ตาม ว ๑๔๗  ลว ๒๔ ก.ย. ๕๐ และ 

ว๑๔๙ ลว ๒๖ ก.ย. ๕๐ 

• ตรวจสอบประวตัิ การตรวจสอบการพิมพ์

ลายนิ้วมือ

• ดาํเนินการตาม ว ๑๓๑ ลว ๒๘ ส.ค. ๔๙

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ

ทัว่ไปและลกัษณะ

ต้องห้าม
น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๖. การขอรับรองบญัชี
(เมือ่ได้มกีารบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งว่างที ่อปท. ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว)

๑.ตาํแหน่งว่างหลงั กสถ. ประกาศรับสมคัร  

๒. พนักงานส่วนท้องถิน่ในอปท.สอบได้

๓. ขอหนังสือรับรองย้ายไม่ต้องเรียงลาํดบัที่

ยงัรับรองไม่ได้ยงัรับรองไม่ได้

ต้องรอบรรจุตามที่

ร้องขอหมดก่อน

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ขั้นตอนการขอใชบ้ญัชี

๑.อปท.ทาํ

หนังสือขอรับ

รองบัญชี

ส่งจว.

๒. จงัหวดั

ตรวจสอบ

ตาํแหน่งว่าง

และอตัรา

เงนิเดอืน

๓. ส่งหนังสือ

รับรองให้สถ. 

๔. สถ. 

ตรวจสอบ และ

ส่งหนังสือ

รับรองให้จว. 

เพือ่แจ้งอปท.

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



๗.การรายงานและการบันทกึข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง๗.การรายงานและการบันทกึข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง

อปท. ใดมคีาํสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้

สอบแข่งขนัได้แล้ว  จะต้อง

รายงานคาํสั่งนั้นให้จงัหวดั เพือ่

รายงานกรมต่อไป (ภายใน ๑๕ วนั

นับแต่มคีาํสั่ง)

ให้บันทกึเพิม่เตมิ/แก้ไขข้อมูลใน

ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาต ิ

(ภายใน ๕ วนันับแต่มคีาํสั่ง)

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การสํารวจตาํแหน่งและอตัราว่างของอปท.
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว10 ลว 1 ม.ิย. 61 

1. กรณ ีอปท.ประสงค์ดาํเนินการสรรหาตาํแหน่งนอกเหนือจาก

บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ทีย่งัไม่หมดบัญชี ให้สามารถดาํเนินการได้

โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคดัเลอืกเปลีย่นสายงาน 

2. กรณ ีอปท.ไม่สรรหาเอง ให้ กสถ. ดาํเนินการสอบแข่งขนั ให้จดัส่งคาํ

ร้องขอให้จว.จาํนวน 2 ชุด (ครูผู้ช่วยระบุสาขาวชิาเอกด้วย)  จว.

รวบรวมข้อมูลส่งสถ. (ต้องลอ็คตาํแหน่งไว้บรรจุจากบัญชีสอบเท่านั้น)

3. กรณอีปท.มตีาํแหน่งว่าง และยงัมบีัญชีอยู่ โดยตาํแหน่งว่าง

ภายหลงัประกาศรับสมคัร (25 ก.ค. 60) และยงัไม่ได้ขอใช้บัญชี 

สามารถขอใช้บัญชี หรือขอรับรองบัญชีได้ โดยดาํเนินการตาม ว1 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ปลดลอ็คตาํแหน่ง

ทีไ่ม่มบีัญชี

ปลดลอ็คขอใช้

บัญชี/รับรอง

บัญชี



ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และ

เงือ่นไขการสอบแข่งขนั (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

• ใช้บัญชีเพือ่ การย้ายเปลีย่นสายงาน ให้ทาํได้เมือ่ อปท. มตีาํแหน่งว่างภายหลงั 

กสถ. ได้ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนัแล้ว

อปท.ประสงค์ให้ข้าราชการส่วนท้องถิน่ในสังกดัย้ายเปลีย่นสายงานจากประเภท

ทัว่ไปเป็นประเภทวชิาการจากบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ ให้ขอหนังสือรับรองผู้สอบ

แข่งขนัได้ เพือ่ย้ายเปลีย่นประเภท โดยมติ้องเรียงลาํดบัที ่ภายหลงัประกาศขึน้

บัญชีได้ครบ ๑ ปี

• บัญชีของกลุ่มภาคเขตใดใช้สําหรับกลุ่มภาคเขตนั้น เว้นแต่ไม่บัญชี หรือเรียก

หมดบัญชีแล้ว กอ็าจใช้บัญชีของกลุ่มภาค/เขตอืน่ได้ตามที ่กสถ.กาํหนด

• ใน ๔ ปีแรก มใิห้นําเงือ่นไขการได้คะแนนภาษาองักฤษไม่ตํา่กว่า

ร้อยละห้าสิบมาใช้บังคบั
น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



 มาตรฐานทัว่ไปการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืก

ตาํแหน่งสายงานผู้บริหาร

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

หลกัการมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืก
และการคดัเลอืกสายงานผู้บริหาร

การคดัเลอืก

ประเดน็ประเดน็

้คอื การประเมนิผู้ดาํรงตาํแหน่งสายงานเดมิให้มรีะดบัสูงขึน้ 
เช่น รองปลดัเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบัต้น) 
คดัเลอืกเพือ่เลือ่นระดบัสูงขึน้เป็น รองปลดัเทศบาล 

     (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบักลาง)

สาระสําคญัสาระสําคญั

การสอบคดัเลอืก ่คอื การประเมนิผู้ดาํรงตาํแหน่งในสายงานหนึ่งให้ไปดาํรง
ตาํแหน่ง อกีสายงานหนึ่ง ในระดบัเดมิ เช่น  ผอ.กองคลงั 
(นักบริหารงานคลงั ระดบักลาง สอบคดัเลอืกเปลีย่น

     สายงานเป็น รองปลดัเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ 
ระดบักลาง)



การสรรหาตาํแหน่งบริหารทีว่่าง

 
ตามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืกพนักงานส่วนท้องถิน่

ให้ดาํรงตาํแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

เมือ่ตาํแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง รายงานตาํแหน่งว่าง ก.จงัหวดั  ภายใน 15 วนั 

เว้นแต่กรณเีกษยีณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้า 60 วนั

ดาํเนินการเอง

ย้าย โอน รับโอน โอนลดระดบั  คดัเลอืกเพือ่รับโอน

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วนั

ไม่เสร็จรายงาน 

ก.จงัหวดั

ขอขยายเวลา

ไม่เกนิ 60 วนั

ก.จงัหวดัรายงาน 

ก.กลาง สรรหา

ให ้ก.กลางสรรหา

LOCK ตาํแหน่ง

อนุกรรมการ

สรรหา

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.2/ว 1100 ลงวนัที ่6 ม.ิย. 2560 

เรื่อง  การสรรหาตาํแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่างตามคาํสั่ง คสช. 8/2560

ก.จงัหวดั

รวบรวม

รายงาน ก.กลาง

อบจ. รายงานตาํแหน่งว่าง

ทีป่ระสงค์ให้ 

ก.จ.สรรหา

เทศบาลรายงานตาํแหน่ง

ว่างทีป่ระสงค์ให้ 

ก.ท.สรรหา

อบต. รายงานตาํแหน่งว่าง

ทีป่ระสงค์ให้ ก.อบต. 

สรรหา

ยกเว้น

ไม่เกนิร้อยละ 35 

ยกเว้น

ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย

ไม่เกนิร้อยละ 35 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



   สาระสําคัญหนังสือเวียน

    ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕๕9 

มีมติกําหนดเงื่อนไขการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 

ได้แก่ ตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน

ราชการ หัวหน้าฝ่าย โดยกําหนดให้เทศบาลก่อนดําเนินการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือก ให้เทศบาลตรวจสอบ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35     

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2542 ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35

หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
เรื่อง  แนวทางการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



สาระสําคัญหนังสือเวียน (ต่อ)

กรณีภาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 

ไม่เกินร้อยละ 35 ให้ดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย

การคัดเลือกและสอบคัดเลือก

กรณีภาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 เกินร้อยละ 35 ให้ชะลอ

การสรรหา แล้วรายงาน ก.ท.จ. พร้อมมาตรการปรับลด 

หรือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ให้

ชัดเจน ทั้งนี้ เทศบาลจะดําเนินการสรรหาตําแหน่งสาย

งานผู้บริหารได้ก็ต่อเมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาเหตุผลความ

จําเป็นและแจ้งให้เทศบาลดําเนินการสรรหาต่อไปได้

เท่านั้น

ฺ

 เมื่อจะดําเนินการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้เทศบาลตรวจสอบภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 

35 โดยใช้แนวทางการคํานวณตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

0809.2/วฺ 23 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 

เรื่อง  แนวทางการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

    ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

ได้มีมติให้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

        การสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารนั้น หมายถึง วิธีที่การสรรหาตาม

ข้อ 20 แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน 

การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 

2550 ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ได้แก่ การโอน การรับโอน 

การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และการคัดเลือก

เพื่อรับโอน มิได้หมายถึงการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเท่านั้น

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 
เรื่อง  แนวทางการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

         มาตรการการชะลอการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตาม

หนังสือที่อ้างถึงได้คํานึงถึงผลกระทบในภาพรวมที่อาจเกิดขึ้นด้วยแล้ว 

โดยกําหนดให้ ก.ท.จ. ได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็น  และการปรับลด

หรือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน ทั้งนี้ 

เทศบาลจะดําเนินการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารได้ ก็ต่อเมื่อ ก.ท.จ. 

พิจารณาเหตุผลความจําเป็น และแจ้งให้เทศบาลดําเนินการสรรหาต่อไป

ได้เท่านั้น

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ซักซ้อมแนวทางการดาํเนินการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่าง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว15 ลว 25 ม.ค. 61

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

รายงานตาํแหน่งว่างภายใน 15 วนั ถอืเป็นระยะเวลาเร่งรัด

ดงันั้น รายงานเกนิ 15 วนั อปท. ยงัดาํเนินการสรรหาเองได้

อปท.ดาํเนินการสรรหาให้ได้ผู้มาดาํรงตาํแหน่งภายใน 150 วนั

อปท.ทีเ่กีย่วข้องจะต้องได้บุคคลทีโ่อนหรือรับโอนแล้ว 

แต่อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้า ก.จงัหวดั 

อาจขอขยายระยะเวลาได้อกี 60 วนั

หากพ้นกาํหนดไม่สามารถออกคาํสั่งได้ให้การโอน รับโอน 

เป็นอนัระงบั



ซักซ้อมแนวทางการดาํเนินการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่่าง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว88 ลว 17 พ.ค. 61

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

อปท.ดาํเนินการสรรหาให้ได้ผู้มาดาํรงตาํแหน่งภายใน150 วนั

นับแต่ตาํแหน่งว่าง 

แต่ ก.จงัหวดัยงัไม่ได้พจิารณามมีตทิาํให้เกนิกาํหนดระยะเวลา

สามารถดาํเนินการให้ความเห็นชอบได้การโอนหรือรับโอนได้

ก.จงัหวดัต้องมมีตภิายในการประชุมครั้งแรกหลงัจากได้รับเรื่อง 

หากไม่ได้ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จในครั้งถดัไป



คณะอนุกรรมการสรรหา

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ผู้ทรงคุณวุฒ ิใน ก.จ. 

ที ่ก.จ.คดัเลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิใน ก.จ. 

ที ่ก.จ.คดัเลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิใน ก.จ. 

ที ่ก.จ.คดัเลอืก
ผู้แทน สํานักงาน ก.พ.

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

เป็นเลขานุการอนุกรรมการน.ส.บรุณี  แพรโรจน์



หลกัสูตรการสรรหา

หลกัสูตร

ภาคความรู้

ความสามารถ

ระดบัต้นและระดบักลาง

ทดสอบความรู้เฉพาะตาํแหน่ง 

ความรู้กฎหมาย

ระดบัสูง

ประเมนิสมรรถนะทางการบริหาร

ภาคความ

เหมาะสม

สัมภาษณ์

บุคลกิลกัษณะ วสิัยทศัน์ ผลงานเด่น 

ประวตักิารรับราชการ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



จาํนวน 10 หัวข้อ ดงันี้

1. ความรู้เรื่อง

กฎหมาย

2. ความรู้เรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

3. ความรู้เรื่องการ

จดัทาํแผนปฏบิัตกิาร

และแผนยุทธศาสตร์

4. ความรู้เรื่องการ

ตดิตามประเมนิผล

5. ความรู้เรื่องระบบ

การจดัการองค์กร

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ



จาํนวน 10 หัวข้อ ดงันี้

6. ความรู้เรื่องการ

บริหารความเสี่ยง

7. ความรู้เรื่องการ

พฒันาบุคลากร

8. ความรู้เรื่องสถานการณ์

ภายนอกและผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิและสังคมพืน้ที่

่9. ความรู้เกีย่วกบั

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

10. ความรู้เกีย่วกบั

การบริหารราชการ

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(ต่อ)



1. ความรู้เรื่องกฎหมาย

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560

(2)  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ข

เพิ่มเติม

(3)  พระราชบญัญตัิการพระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

(4) พระราชบญัญตัิวธิีการปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม

(5) พระราชบญัญตัิความรับผดิชอบทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2539

(6) พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540



1. ความรู้เรื่องกฎหมาย

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(7) พระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

(8) พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542

(9) พระราชบญัญตัิการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

(10) พระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(11) กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัตั้งและการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ความรู้และการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

3. ความรู้เรื่องการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารและแผนยุทธศาสตร์

(1) ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

(2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 

2560 – 2564)

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การจดัทาํแผนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

(4) ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่ม

จงัหวดั แผนจงัหวดัและแผนพฒันาทอ้งถิ่น



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1) กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมิน 

การปฏิบตัิงาน

(2) เทคนิคในการควบคุมและติดตาม

(3) มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินผล

(4) การกาํหนดตวัชี้วดัและการประเมินผล

4. ความรู้เรื่องการตดิตามประเมนิผล



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1) ทฤษฎีองคก์รและหลกัการบริหารงานเกี่ยวกบัการแบ่งงาน 

(Division of work) การจดัการกลุ่มงาน 

(Departmentalization) การกระจายอาํนาจหนา้ที่ 

(Distribution) การประสานงาน (Co-ordination) 

กระบวนการจดัความรู้ (Knowledge Management Process) 

(2) การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

5. ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1)  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง

(2)  การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1) ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น

(2)  กลยทุธ์การพฒันาการบริหารกาํลงัคนภาครัฐ

(3)  มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขา้ราชการ พนกังาน และ

ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

(4)  หลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

7. ความรู้เรื่องการพฒันาบุคลากร



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1) ประเทศไทย 4.0

(2)  ลกัษณะและทิศทางการปรับตวัของประเทศไทยดา้น

เศรษฐกิจสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

(3)  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพฒันาทอ้งถิ่นใน

อนาคต

(4)  ความทา้ทายในการพฒันาทอ้งถิ่น

8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิและสังคมพืน้ที่



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

หลกัการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารและเพื่อ

การจดัการ

9. ความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ขอบเขตเนือ้หาวชิาความรู้ทีใ่ช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกบัการบริหารราชการ

ดา้นงบประมาณดา้นการเงินการคลงั

(2)  การบริหารราชการแนวใหม่

10. ความรู้เกีย่วกบัการบริหารราชการ



การทดสอบภาคความเหมาะสม

• ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ จาํนวน 40 คะแนน 

• ผลงานทีป่ระสบความสําเร็จ จาํนวน 20 คะแนน

• การนําเสนอวสิัยทศัน์ จาํนวน 20 คะแนน

• ประวตักิารรับราชการ  จาํนวน  20 คะแนน  

     (1) วุฒิการศึกษา            คะแนนเตม็ 5 คะแนน

                    (2) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในตาํแหน่ง คะแนนเตม็ 5 คะแนน

          สายงานและระดบัปัจจุบัน

                   (3)  ความผดิทางวนิัยย้อนหลงั ๕ ปี คะแนนเตม็ 5 คะแนน

                   (4)  ความดคีวามชอบย้อนหลงั ๕ ปี     คะแนนเตม็ 5 คะแนน

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



กระบวนการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืก

ประกาศรับสมคัร

ก่อนรันสมคัร 

10 วนัทาํการ

รับสมคัร

15 วนัทาํการ

ประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ ก่อนวนัสอบ     

10 วนัทาํการ  

สอบภาคความรู้

ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ

สอบภาคความเหมาะสม

ก่อนวนัสอบ 10 วนัทาํการ  

สอบภาคความ

เหมาะสม

ประกาศขึน้บัญชี

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การขึน้บัญชี

เรียงตามลาํดบัที่

เข้ารับการอบรม

หลกัสูตรทีก่าํหนด

(รักษาการระหว่างอบรม) 

ผ่านการอบรม

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

สละสิทธิ์ต่อ

ลาํดบัท้าย

อายุบัญชี  

1 ปี

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

เงือ่นไขการแต่งตั้ง

1. บัญชีผู้ผ่านการ

สรรหาใน

ตาํแหน่งและสาย

งานใด ให้ใช้

แต่งตั้งใน

ตาํแหน่งและสาย

งานนั้น 

2. พนักงานส่วน

ท้องถิน่ประเภท

ใดต้องเป็นผู้ผ่าน

การสรรหาของ

ประเภทนั้น ไม่

สามารถข้าม

ประเภทองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิน่ได้

3. ไม่เป็นผู้อยู่ใน

ระหว่างถูกสั่งพกั

ราชการหรือถูกสั่ง

ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน

1)4. ต้องได้รับ

เงนิเดอืนไม่ตํา่

กว่าอตัรา

เงนิเดอืนขั้นตํา่

ของประเภทและ

ระดบัทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้งนับตั้งแต่

วนัสมคัร

5. ต้องเป็น

ตาํแหน่งว่างที่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ได้

รายงานให้ ก.

กลาง ดาํเนินการ

สรรหา 



การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

เงือ่นไขการแต่งตั้ง (ต่อ)

6. ตาํแหน่งทีจ่ะ

แต่งตั้งต้อง

จดัสรรเงนิ

งบประมาณตั้ง

เป็นอตัรา

เงนิเดอืน     

และเงนิประจาํ

ตาํแหน่ง

ครบถ้วน

7. ต้องมภีาระ

ค่าใช้จ่ายด้าน

บริหารงาน

บุคคลไม่เกนิ  

ร้อยละสี่สิบ

8. ในครึ่งปีที่

แล้วมาจนถงึ

วนัทีแ่ต่งตั้งต้อง

ไม่เคยถูก

ลงโทษทางวนิัย

ทีห่นักกว่าโทษ

ภาคทณัฑ์

1)9. การ

แต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งสาย

งานผู้บริหารผู้

นั้นจะต้องอยู่ใน

สถานะพร้อม

ปฏิบัตหิน้าที่

โดยไม่มเีหตุ

ข้อจาํกดัอืน่ใด

1)10. ต้องผ่าน

การอบรม

หลกัสูตรที ่ก.

กลาง กาํหนด



การแต่งตั้งผูผ้า่นการสรรหา

การเทยีบเท่า

หลกัสูตร

ผ่านการ

อบรม แต่งตั้งไปรักษาการ   

ในตาํแหน่ง         

ทีผ่่านการสรรหา

โดยให้เสนอ ก.ท.จ.

กาํหนดตาํแหน่ง

เป็นการเฉพาะราย 

ไม่ผ่าน    

การอบรม

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การเทยีบเท่าหลกัสูตรการอบรม

หลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน
พฒันาบุคลากร

หลกัสูตรการฝึกอบรมในระบบแท่ง

1) หลกัสูตรการฝึกอบรมตามตําแหน่ง

และสายงานนักบริหารงาน...

ระดบั 6 – 8 เดมิ

หลักสูตรตามตําแหน่งและสายงาน 

ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น/
กลาง

2) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดบัสูง

หลักสูตรตามตําแหน่งและสายงาน 
ประเภทอาํนวยการท้องถิน่ ระดบัสูง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ก.  หลักสูตรการฝึกอบรมประเภทอํานวยการท้องถิ่น



การเทยีบเท่าหลกัสูตรการอบรม 

หลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพฒันา
บุคลากร/กระทรวงมหาดไทย

หลกัสูตรการฝึกอบรมในระบบแท่ง

1) หลักสูตรตําแหน่งปลัด /  รองปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ระดบั 6 – 8 เดมิ

หลัก สูตรตามตํ า แหน่งและสายงาน 

ประเภทบริหารท้องถิน่ ระดบัต้น/กลาง

2)  หลัก สูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดบัสูง

หลัก สูตรตามตํ า แหน่งและสายงาน 
ประเภทบริหารท้องถิน่ ระดบัสูง

3) หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น (นปส.) 
กระทรวงมหาดไทย

หลัก สูตรตามตํ า แหน่งและสายงาน 
ประเภทบริหารท้องถิน่ ระดบัสูง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ก.  หลักสูตรการฝึกอบรมประเภทบริหารท้องถิ่น



การรักษาการในตาํแหน่ง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

• ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) ผ่านการสรรหาในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) ให้เสนอขอกําหนด

ตําแหน่งเป็น  “นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง” โดยการแต่งตั้ งให้ระบุชื่อ

.......................... นามสกุล ................................ นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง 

รักษาการในตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักการคลงั (นักบริหารงานการคลงั ระดบัสูง)

• นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ผ่านการสรรหาในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น) ให้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งเป็น  “นักทรัพยากร

บุคคลชํานาญการ” โดยการแต่งตั้ ง ใ ห้ระบุ ชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  นามสกุล 

................................ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป      (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น)

ตวัอย่างการขอกาํหนดตาํแหน่ง



การรักษาการในตาํแหน่ง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

• ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ผ่านการสรรหาในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา     

ให้เสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็น  “ครู” โดยการแต่งตั้งให้ระบุชื่อ.......................... 

นามสกุล ................................ ตําแหน่งครู รักษาการในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ

สถานศึกษา วทิยฐานะรองผู้อาํนวยการชํานาญการ

• ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผ่านการสรรหาในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้เสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็น  “ศึกษานิเทศก์” โดยการ

แต่งตั้งให้ระบุชื่อ.......................... นามสกุล ................................ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วทิยฐานะผู้อาํนวยการชํานาญการพเิศษ

ตวัอย่างการขอกาํหนดตาํแหน่ง



การรักษาการในตาํแหน่ง

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

• รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วทิยฐานะรองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ ผา่นการสรรหา

ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ให้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเป็น “รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา” โดยการแต่งตั้งให้ระบุชื่อ.......................... นามสกุล ................................ 

ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอ้าํนวยการชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วทิยฐานะผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ

• ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้) ผ่านการสรรหาใน

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ให้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเป็น  “นักบริหารงาน

การศึกษา  ระดับต้น” โดยการแต่งตั้ งให้ระบุ ชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  นามสกุล 

................................ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) รักษาการในตาํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

ตวัอย่างการขอกาํหนดตาํแหน่ง



การรายงานและการบันทกึข้อมูลการแต่งตั้ง

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีคําสั่งให้โอน หรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหา

แล้ว จะต้องรายงานคาํสั่งให้โอน หรือรับโอนให้จังหวดั เพือ่รายงานกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น (ตามแบบรายงานที่กําหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่มีคําสั่ง) 

และให้บันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ภายใน ๕ วัน

นับแต่งมคีาํสั่ง) ด้วย

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาทีผ่่านการอบรมแล้ว
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 175 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2561

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาทีย่งัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรที ่ก.กลาง กาํหนดให้

รักษาการในตาํแหน่ง เมือ่ผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรที ่ก.กลาง กาํหนดแล้ว ให้

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งย้อนหลงัไปได้ไม่ก่อนวนัที่

ผู้นั้นได้เข้ารักษาการในตาํแหน่ง และมผีลให้ได้รับเงนิประจาํตาํแหน่งย้อนหลงัไปได้ 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์

ตกเบิก

เช่น ชื่อ................... นามสกลุ ........................... นักบริหารงานการคลงั ระดบักลาง 

รักษาการในตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักการคลงั (นักบริหารงานการคลงั ระดบัสูง) ตั้งแต่

วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ผ่านการอบรมเมือ่วนัที ่15 ต.ค. 61 ให้อปท.ทาํคาํสั่งแต่งตั้งย้อนหลงั

ไปถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 โดยให้ปรับอตัราเงนิเดอืน และเงนิประจาํตาํแหน่งให้เป็นผอ.

สํานักการคลงั ระดบัสูง แล้วให้ได้รับเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งย้อนหลงัไปด้วย



หารือวงรอบการสรรหาตําแหน่งบริหารโดยวิธีการ

คัดเลือกเพื่อรับโอน

กรณีเทศบาลจะรับโอนปลัดเทศบาล

แห่งอื่น (นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง) มาดํารงตําแหน่งรอง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง)
                  

        

 

มติ ก.ท.

1. การสมัครใจโอนลดระดับตําแหน่งจะต้องดําเนินการคัดเลือก   

โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน

 2. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก    

และการคัดเลือกฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 มีเจตนารมณ์ให้เทศบาล   

เร่งดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่

ตําแหน่งว่าง หากเทศบาลจะดําเนินการสรรหาตําแหน่งบริหารที่ว่าง 

โดยจะใช้วิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อโอน การรับโอนใน

ตําแหน่งและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตําแหน่ง     

โดยสมัครใจ จึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับ

แต่วันที่ตําแหน่งว่าง โดยอาจขอ ก.ท.จ.ขยายได้อีกไม่เกิน 60 วัน

สรรหาด้วยวิธีการ

คัดเลือกรับโอน /

สรรหาตามวงรอบ

เดิมหรือไม่



การโอนกรณทีีม่เีหตุผลจาํเป็น

ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ที ่8/2560 
น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
กรณมีเีหตุผลความจาํเป็น  พ.ศ. 2560 

            

การโอน

กรณมีเีหตุผล

ความจําเป็น

ประเดน็ประเดน็

  - เพือ่ให้การบริหารงานของ อปท. และการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิน่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  หรือ

  - เพือ่แก้ไขปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

ระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิน่กบันายก อปท. หรือ

ผู้นําชุมชน และไม่สามารถดาํเนินการโอนข้าราชการ

ส่วนท้องถิน่ระหว่าง อปท. ตามหลกัความสมคัรใจได้

สาระสําคญัสาระสําคญั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
กรณมีเีหตุผลความจําเป็น  พ.ศ. 2560 

คณะอนุกรรมการ

ประเดน็ประเดน็

  คณะอนุกรรมการการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่    

กรณทีีม่เีหตุผลความจําเป็น  ม ี 2  ระดบั คอื

 - คณะอนุกรรมการ ระดบัส่วนกลาง   5 คน

    ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ก.กลาง คดัเลอืก  เป็นประธาน

 - คณะอนุกรรมการ ระดบัจังหวดั  5  คน

    รองผู้ว่าฯ ทีผู่้ว่าฯ มอบหมาย  เป็นประธาน

สาระสําคญัสาระสําคญั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
กรณมีเีหตุผลความจําเป็น  พ.ศ. 2560 

อาํนาจหน้าที่

อนุกรรมการ

ประเดน็ประเดน็

1.  แสวงหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน

เกีย่วกบั   การบริหารงานของ อปท. และการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิน่ทีไ่ม่มปีระสิทธิภาพ 

หรือปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

2. เสนอความเห็น แนวทางการโอนข้าราชการ ต่อ ก.กลาง

3. เรื่องอืน่ ๆ  ตามที ่ก.กลาง มอบหมาย

4. ดาํเนินการให้เสร็จภายใน 45 วนั                             

(ขยายได้ไม่เกนิ 2 ครั้งๆ ละไม่เกนิ 30 วนั)

สาระสําคญัสาระสําคญั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
กรณมีเีหตุผลความจําเป็น  พ.ศ. 2560 

ผู้มีสิทธิยื่น

คาํขอต่อ

อนุกรรมการ

ประเดน็ประเดน็

   (1) ข้าราชการส่วนท้องถิน่

   (2) นายก อปท.

   (3) ผู้นําชุมชน

   (4) ผู้ว่าราชการจังหวดั  

สาระสําคญัสาระสําคญั

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
กรณมีเีหตุผลความจําเป็น  พ.ศ. 2560 

มาตรการ

บรรเทา

ความเสียหาย

ประเดน็

 1. ประธาน ก.กลาง หรือผู้ทีป่ระธาน ก.กลาง มอบหมาย

 2. ประธาน ก.จงัหวดั 

   มีคาํสัง่ใหข้า้ราชการผูน้ั้นไปปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใน 

อปท. นั้น หรือไปปฏิบตัิหนา้ที่ ณ  อปท. อื่นภายใน 

เขตจงัหวดั หรือนอกเขตจงัหวดั ไม่เกิน 60 วนั ขยายได้

ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 30 วนั 

    โดยใหเ้สนอคาํสัง่ให ้ก.กลาง หรือ ก.จงัหวดั 

เห็นชอบในการประชุมคราวต่อไป

สาระสําคญั

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์


