
 มาตรฐานทัว่ไปการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืก

ตาํแหน่งสายงานผู้บริหาร 

น.ส.บรุณี  แพรโรจน์ 

กลุ่มงานมาตรฐานทัว่ไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 

โดย นางสาวบุรณ ีแพรโรจน์  
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการสอบและการคดัเลอืก 



การโอน 

เปลีย่นอาํนาจการสอบจากท้องถิน่ เป็น ก.กลาง เพือ่ปฏรูิปการบริหารงานบุคคลของท้องถิน่ 

กรณจํีาเป็น 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



น.ส.บรุณี  แพรโรจน์ 

ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืก 
และการคดัเลอืกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ให้ดาํรงตาํแหน่ง           

สายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

การคดัเลอืก 

 

 

ประเดน็ 

คอื การประเมนิผู้ดาํรงตาํแหน่งสายงานเดมิให้มรีะดบัสูงขึน้ เช่น รอง

ปลดัเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบัต้น) คดัเลอืกเพือ่เลือ่น

ระดบัสูงขึน้เป็น รองปลดัเทศบาล  

     (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบักลาง) 
 

 

 

สาระสําคญั 

การสอบคดัเลอืก คอื การประเมนิผู้ดาํรงตาํแหน่งในสายงานหน่ึงให้ไปดาํรงตาํแหน่ง อกี

สายงานหน่ึง ในระดบัเดมิ เช่น  ผอ.กองคลงั   (นักบริหารงานคลงั 

ระดบักลาง สอบคดัเลอืกเปลีย่นสายงานเป็น รองปลดัเทศบาล    

(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดบักลาง) หรือบริหารต่างสายงาน เช่น 

ผอ.กองคลงั เปลีย่นสายงานเป็น หน.สป. 

 

 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



หน่วยดาํเนินการสรรหา 

อบจ. 
ก.จ.  

ระดบัสูง, 

รองกลาง,ฝ่ายต้น 

ก.จ.จ. 

อาํนวยการ ต้น/กลาง ยกเว้นฝ่ายต้น/สูง 

ผอ./ รอง ผอ.สถานศึกษา 

เทศบาล 
ก.ท.  

ระดบัสูง, 

รองต้น,ฝ่ายต้น 

ก.ท.จ. 

อาํนวยการ ต้น/กลาง ยกเว้นฝ่ายต้น/สูง 

บริหาร ต้น/กลาง ยกเว้นรองต้น/สูง ปลดัสูง 

ผอ./ รอง ผอ.สถานศึกษา 

อบต. 
ก.อบต. 

อาํนวยการและบริหาร

ระดบัสูง  

ก.อบต.จงัหวดั 

อาํนวยการ ต้น/กลาง บริหาร 

ต้น/กลาง  

ผอ./ รอง ผอ.สถานศึกษา 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



 

การสรรหาตาํแหน่งบริหารทีว่่าง 

  
ตามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืกพนักงานส่วนท้องถิน่ให้ดาํรงตาํแหน่ง           

สายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

เมือ่ตาํแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง รายงานตาํแหน่งว่างต่อสํานักงาน ก.จงัหวดั  ภายใน 15 วนั  

เว้นแต่กรณเีกษยีณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้า 60 วนั 

ย้าย โอน รับโอน โอนลดระดบั  คดัเลอืกเพือ่รับโอน     

กลบัเข้ารับราชการ 

เสนอช่ือสํานักงาน ก.จงัหวดั  

ภายใน 60 วนั นับแต่ตาํแหน่งว่าง 

เกนิ 60 วนั รายงาน  

ก.กลาง สรรหา หรือ ก.จงัหวดั สรรหา แล้วแต่กรณ ี

ให้ ก.กลาง หรือ ก.จงัหวดั สรรหา  

LOCK ตาํแหน่ง 

ก.จงัหวดั อาจร้องขอให้ ก.กลาง เป็นผู้ดาํเนินการ 

สรรหาแทนได้ 

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์ 

ต้องประกาศ 



กระบวนการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืก 

ประกาศรับสมคัร 

ก่อนรับสมคัร  

10 วนัทาํการ 

รับสมคัร 

15 วนัทาํการ 

ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิ  

ก่อนวนัสอบ  10 วนัทาํการ 

ประกาศสถานทีส่อบ 

สอบภาคความรู้

ความสามารถ 

ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิ

สอบภาคความเหมาะสม 

ก่อนวนัสอบ 10 วนัทาํการ   

สอบภาคความเหมาะสม 

ประกาศขึน้บัญชี 
น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



หลกัสูตรการสรรหา 

การสอบคดัเลอืก 

ภาคความรู้

ความสามารถทัว่ไป 

(100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้เฉพาะตาํแหน่ง  

ความรู้กฎหมาย (100 คะแนน) 

ภาคความเหมาะสม

กบัตาํแหน่ง 

(100 คะแนน) 

สัมภาษณ์ 

บุคลกิลกัษณะ วสัิยทศัน์ ผลงานเด่น  

ประวตักิารรับราชการ 

ภาคความรู้เฉพาะ

ตาํแหน่ง 

(100 คะแนน) 
ประเมนิสมรรถนะทางการบริหาร 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

หลกัสูตรการสรรหาการสอบคดัเลอืก 

หัวหน้าฝ่าย ระดบัต้น  

และรองปลดั ระดบัต้น  

(รองปลดั ระดบักลาง อบจ.)  

ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

รองปลดั ระดบัสูง  

และการสอบเปลีย่นสายงาน 

บริหารต่างสายงาน  

ภาคความรู้เฉพาะตาํแหน่ง 

(สมรรถนทางการบริหาร) 

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 



หลกัสูตรการสรรหา 

การคดัเลอืก 
ภาคความเหมาะสม

กบัตาํแหน่ง 

สัมภาษณ์ 

บุคลกิลกัษณะ วสัิยทศัน์ ผลงานเด่น  

ประวตักิารรับราชการ 

ภาคความรู้เฉพาะ

ตาํแหน่ง ประเมนิสมรรถนะทางการบริหาร 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



การทดสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  

คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

สัมภาษณ์  

30 คะแนน 

ผลงานทีป่ระสบความสําเร็จ  

20 คะแนน 

วสัิยทศัน์ 

20 คะแนน 

ประวตักิารรับราชการ 

30 คะแนน 



ประวตักิารรับราชการ 30 คะแนน 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

อายุราชการ    15 คะแนน 

คุณวุฒิการศึกษา   5  คะแนน 

ความผดิทางวนัิยย้อนหลงั   5 คะแนน 

การพจิารณาความดคีวามชอบย้อนหลงั 5 ปี 5 คะแนน 



ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 

ภาคความรู้เฉพาะตาํแหน่ง 

คะแนนผู้สอบคดัเลอืก 

หรือการคดัเลอืกได้ 

60% ทุกภาค 

การขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จดัเรียงตามคะแนนรวมสูงสุดภายใต้เงือ่นไข ดงันี ้

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

ตาํแหน่งใดทีม่ทีั้งการสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืก เช่น ผอ.กองระดบักลาง 

ไม่นําคะแนนภาความรู้ความสามารถทัว่ไป

มาคดิเป็นค่าคะแนน 
ตอ้งผา่น 

ร้อยละ 60 
กรณคีะแนนเท่ากนั 

ภาคความรู้เฉพาะตาํแหน่งสูงกว่าอยู่ก่อน 

เท่ากนัอกี 

ตามหลกัอาวุโสตามระเบียบแบบแผนฯ 
น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 

คะแนนผู้สอบคดัเลอืกได้ 

60% ทุกภาค 

การขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จดัเรียงตามคะแนนรวมสูงสุดภายใต้เงือ่นไข ดงันี ้

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

กรณสีอบคดัเลอืกหัวหน้าฝ่ายระดบัต้น  

และรองปลดัระดบัต้น อบจ.รองปลดักลาง (ก.กลางสรรหา) กรณคีะแนนเท่ากนั 

ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 

สูงกว่าอยู่ก่อน 

เท่ากนัอกี 

ตามหลกัอาวุโสตามระเบียบแบบแผนฯ 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



ภาคความรู้เฉพาะตาํแหน่ง 

คะแนนผู้คดัเลอืกได้ 

60% ทุกภาค 

การขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จดัเรียงตามคะแนนรวมสูงสุดภายใต้เงือ่นไข ดงันี ้

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

กรณกีารคดัเลอืกและการสอบคดัเลอืกบริหารต่างสายงาน 
กรณคีะแนนเท่ากนั 

ภาคความรู้เฉพาะตาํแหน่ง 

สูงกว่าอยู่ก่อน 

เท่ากนัอกี 

ตามหลกัอาวุโสตามระเบียบแบบแผนฯ 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 



การขึน้บัญชี 

เรียงตามลาํดบัที ่

เข้ารับการอบรมหลกัสูตรทีก่าํหนด 

(เฉพาะเปลีย่นสายงานเป็นรองปลดั 

ภายใน 1 ปี ถ้าไม่ได้ด้วยเหตุราชการ     

ในโอกาสแรก)  

เลอืก อปท. ตามประสงค์ 

แต่งตั้งไปได้ก่อน เว้นแต่ ผอ.ร.ร.  

และ รอง ผอ.ร.ร. ต้องอบรมก่อน    

ถ้าไม่ยงัไม่อบรมให้รักษาการ          

ในตาํแหน่ง 

สละสิทธ์ิยกเลกิ

การขึน้บัญชี 

 

อายุบัญชี  

1 ปี 

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์ 

บัญชี ก.กลาง ขึน้บัญชีเดยีว 

แต่งตั้งได้ทัว่ประเทศ 

บัญชี ก.จงัหวดั แต่งตั้ง

ได้เฉพาะจงัหวดัน้ัน 

กรณ ีก.กลาง ขึน้บัญชีตาม

กลุ่มภาค/เขต ต้องอยู่อปท.ที่

แต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปี 



เมื่อครบเงื่อนเวลาตําแหน่งที่มี

ก า ร ป ล ด ล็ อ ค ค ร บ เ ว ล า ที่

กาํหนดมีตําแหน่งว่างใน อปท. 

แห่งใด ให้รายงาน ก.จังหวัด 

เพื่อแจ้ง ก.กลาง ดําเนินการ

สรรหาต่อไป  

(ตาํแหน่งแลกกนั) 

   

 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

การปลดลอ็คตาํแหน่งสายงานผู้บริหาร 

ต้องเป็นตาํแหน่งสายงานผู้บริหารทีร่ายงานให้ ก.กลาง ดาํเนินการ แทน อปท. 

และไม่มบัีญชีตาํแหน่งน้ันแล้ว หรือมแีล้วใช้หมดแล้ว 

ก.กลาง มมีต ิกาํหนดช่วงเวลาในการดาํเนินการ 

ย้ายหรือรับโอนตาํแหน่งบริหารในอปท.ประเภทเดยีวกนั     

ฐานะเดยีวกนั  



การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

เงือ่นไขการแต่งตั้ง 

1. บัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ในตาํแหน่งและสายงาน

ใด ให้ใช้แต่งตั้งใน

ตาํแหน่งและสายงานน้ัน  

2. พนักงานส่วนท้องถิน่

ประเภทใดต้องเป็นผู้

ผ่านการสรรหาของ

ประเภทน้ัน ไม่สามารถ

ข้ามประเภทองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ 

3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง

ถูกส่ังพกัราชการหรือถูก

ส่ังให้ออกจากราชการไว้

ก่อน 

4. ต้องได้รับเงนิเดอืนไม่

ตํา่กว่าอตัราเงนิเดอืนขั้น

ตํา่ของประเภทและ

ระดบัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง

นับตั้งแต่วนัสมคัร 

5. ต้องเป็นตาํแหน่งว่างที่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ได้รายงานให้ ก.

กลาง หรือ ก.จงัหวดั 

ดาํเนินการสรรหา  



การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา 

น.ส.บุรณ ี แพรโรจน์ 

เงือ่นไขการแต่งตั้ง (ต่อ) 

6. ตาํแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง

ต้องจดัสรรเงนิ

งบประมาณตั้งเป็น

อตัราเงนิเดอืน 

และเงนิประจาํตาํแหน่ง

ครบถ้วน 

7. ต้องมภีาระค่าใช้จ่าย

ด้านบริหารงานบุคคล

ไม่เกนิร้อยละส่ีสิบ 

8. ในคร่ึงปีทีแ่ล้วมา

จนถงึวนัทีแ่ต่งตั้งต้อง

ไม่เคยถูกลงโทษทาง

วนัิยทีห่นักกว่าโทษ

ภาคทณัฑ์ 

9. การแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งสายงาน

ผู้บริหารผู้น้ันจะต้องอยู่

ในสถานะพร้อมปฏบัิติ

หน้าทีโ่ดยไม่มเีหตุ

ข้อจาํกดัอืน่ใด 

10. ต้องผ่านการอบรม

หลกัสูตรที ่ก.กลาง 

กาํหนด เฉพาะตาํแหน่ง

สอบเปลีย่นสายงานเป็น

รองปลดั กบัตาํแหน่ง

ผอ.รร. และรองผอ.รร.ที่

มาตรฐานกาํหนตาํแหน่ง

กาํหนดให้อบรมก่อน

แต่งตั้ง 



การรายงานและการบันทกึข้อมูลการแต่งตั้ง 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดมีคาํส่ังให้โอน หรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาแล้ว จะต้องรายงานคาํส่ัง

ให้โอน หรือรับโอนให้จังหวัด เพือ่รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแบบรายงานที่กาํหนด

ภายใน ๑๕ วนันับแต่มีคาํส่ัง) และให้บันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิน่แห่งชาติ (ภายใน 

๕ วนันับแต่งมคีาํส่ัง) ด้วย 

 

น.ส.บุรณี  แพรโรจน์ 
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