
 

บทเฉพาะกาล  

ในระหวางที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

ยังไมไดกําหนดคุณวุฒิที่ใหคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ     

ใหประกาศที่ใชบังคับคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง จนกวาจะมีการ

กําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขนี ้

ในการสอบแขงขันตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐  

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖0 ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแขงขัน

พนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตามหัวขอผูสอบแขงขันได  

อยูระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และหัวขอ 

ผูสอบแขงขันได  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หมายความถงึ กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

การใดที่อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่หลักเกณฑและเงื่อนไขนี้มีผลใช

บังคับใหดําเนนิการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 

 

 

เอกสารอางอิง : ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม

จําเปนตองสอบแขงขัน พ.ศ. ๒๕๖๔)  ลงวันที่  12  มีนาคม  2564 
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                     ขาวสารกองการเจาหนาที ่
                 ฉบับที ่๕ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 

 

การคัดเลอืกกรณทีีม่เีหตพุเิศษ 

          ที่ไมจาํเปนตอง 

                สอบแขงขนั  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         ฝายสรรหาและบรรจแุตงตัง้ กองการเจาหนาที ่



 

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน

ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บรหิารสวนจังหวัด 

การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคล

เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผู 

ดําเนินการคัดเลือก และอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมตองดําเนินการ

สอบแขงขันไดในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี ้
1. กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือ

ทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  ในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

2. กรณีการบรรจุและแตงตั้ งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับราชการในองคการบริหาร  

สวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ 

3. กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ในกรณีเหตุพิเศษได 

4. กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุ

ไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบไดเนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมาย

วาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขัน

ไดที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

 

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลัง   

มีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยู      ใน

ลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นโดยบัญชีมีอายุไมเกินหนึ่งปนับแต

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

 

กรณอีื่น ๆ 

 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจกําหนดกรณีอื่น

เพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันได ทั้งนี้      

เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหเลขานุการ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแจงกรณีที่ไดมีมติ

พรอมแนวทางและวิธีการดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองดําเนินการ

สอบแขงขันเปนหนังสือเพื่อใหคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด

แจงองคการบรหิารสวนจังหวัดเพื่อถือปฏิบัติตอไป 

 

 

 

 

 



 

การบรรจุและแตงตัง้บุคคลผูมีผลงานเปนที่ประจักษ 

ในระดับประเทศ ใหดํารงตําแหนงขาราชการครู 

องคการบรหิารสวนจังหวัด 
 

 

ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดดําเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพเิศษ   ที่

ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีผลงานเปนที่ประจักษ

ระดับประเทศใหดํารงตําแหนงขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

1. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 

1.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดวาดวยการนั้น 

1.2 เปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครู

ผูชวยตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

1.3 มีผลงานเปนที่ประจักษระดับประเทศขึ้นไปจากการแขงขัน

ทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของที่นําชื่อเสียงตอประเทศตามที่

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยจะแจง

เปนหนังสือ 

2. การดําเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนขาราชการครูองคการบริหาร

สวนจังหวัด ตําแหนงครูผูชวย  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดไว

ในหัวขอการดําเนินการคัดเลือกมาใชบังคับ 

5. กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 

ผูสอบแขงขันไดเนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมเีหตุที่ไมอาจ

เขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการ

จะบรรจุและแตงตัง้ 

6. กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขารับราชการ

ในฐานะผูเชี่ยวชาญหรอืผูชํานาญการพิเศษ 

7. กรณีการบรรจุและแตงตั้งคนพกิารเขารับราชการ 

8. กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีผลงานเปนที่ประจักษระดับประเทศ

ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูองคการบรหิารสวนจังหวัด 

9. กรณีอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด

กําหนดผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามประกาศนี้ ตองอยูปฏิบัติราชการใน

องคการบริหารสวนจังหวัดที่บรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวาหาป จึงโอนไป

สวนราชการอื่นได 
 

 

การดําเนินการคัดเลอืก 
 

ในการคัดเลือกขางตนตามขอ 1 ถึง 9 (ยกเวนขอ 4, 5, 6) ใหแตงตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน 

2. ผูที่มคีวามรูความสามารถในตําแหนงที่จะคัดเลือก เปนกรรมการ 

3. ผูแทนสวนราชการสวนกลางหรอืสวนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ

ตําแหนงทีจ่ะคัดเลือก เปนกรรมการ 



 4. ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด  เปนกรรมการ 
 5. หัวหนาสวนราชการที่เปนผูบังคับบัญชาของตําแหนงนั้น  เปนกรรมการ 
 6. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

บรหิารงานบุคคล  เปนเลขานุการ 
ในการคัดเลือกตามขอ 1 ถงึ 9 (ยกเวนขอ 4, 5, 6) ใหองคการบรหิาร

สวนจังหวัดประกาศรับสมัครคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดย
ระบุรายละเอียด   ในเรื่องตางๆ ดังนี ้

1. ตําแหนงและจาํนวนตาํแหนงที่จะบรรจุและและเงนิเดือนที่จะไดรบั 
2. จํานวนตาํแหนงวางครัง้แรก 
3. ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิของตําแหนง 
4. คุณสมบตัิทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบั

ตําแหนงของผูมสีิทธสิมัครเขารับการคดัเลอืก 
5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
6. เอกสารและหลักฐานทีใ่ชในการสมคัร 
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลอืกและกาํหนดวัน เวลา 

สถานทีค่ัดเลือก 
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่ครอบคลุมการทดสอบความรู  

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง ซึ่งอาจพิจารณากําหนด
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง
หรอืหลายวิธีก็ได ตามความเหมาะสม 

9. หลักเกณฑการตัดสิน 
10. การประกาศขึ้นบัญชผีูผานการคัดเลอืกตามลาํดับที ่
11. การบรรจุและแตงตัง้ 
12. เงื่อนไขหรือขอความอื่นๆ ที่ผูสมคัรควรทราบ 
 

ทั้งนี้  กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย      

มีการประกาศหรือกําหนดอัตราสวนเปนอยางใดที่แตกตางจากนี้ ใหนํามาบังคับใช

โดยอนุโลม 

คนพิการที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัว

คนพิการตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคน

พิการ การออกบัตร และการกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคน

พิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคน

พิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

คนพิการที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดวาดวยการนัน้ 

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และ

ภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่

เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น  โดยบัญชีมีอายุไมเกิน

สองปนับแตประกาศผลการคัดเลือก 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถรับคนพิการเขาทํางานได 

ใหดําเนินการจัดบริการอื่นทดแทนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕0 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

 

 
 



 

คนพิการ 
 

การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเขารับราชการ หากองคการบริหาร

สวนจังหวัดประสงคจะประกาศรับสมัครคัดเลือกเฉพาะคนพิการตามที่

คณะกรรมการคัดเลือกตามหัวขอการดําเนินการคัดเลือก โดยอาจระบุประเภท

ความพิการไดมากกวาหนึ่งประเภทความพิการขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ

คัดเลือก ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       

เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดไวในหัวขอ

การดําเนินการคัดเลือกมาใชบังคับ 

การกําหนดจํานวนคนพิการที่จะตองรับเขาทํางานในองคการบริหาร

สวนจังหวัด ใหกําหนดอัตราสวนจํานวนผูปฏิบัติงานหนึ่งรอยคนตอการรับคน

พิการหนึ่งคน โดยนับจากจํานวนผูปฏิบัติงานในสวนราชการ ไดแก ขาราชการ

องคการบรหิารสวนจังหวัด พนักงานจาง ลูกจางประจํา หรือผูปฏิบัติงานที่เรยีกชื่อ

อยางอื่นซึ่งปฏิบัติงานประจําในสวนราชการที่ปฏิบัติงานอยูจรงิ และผูซ่ึงอยูระหวาง

การลาโดยไดรับเงินเดือนดวยแตไมหมายความรวมถึงพนักงานจางทั่วไป หรือ

พนักงานจางเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางในวันที่ ๑ 

ตุลาคมของทุกป และหากมีจํานวนผูปฏิบัติงานที่นับเปนเศษไดเกนิหาสิบคนตอง

รับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดใด มีจํานวน

ผูปฏิบัติงานไมถึงหนึ่งรอยคน หากประสงคจะบรรจุคนพิการเขารับราชการก็สามารถ

ดําเนินการคัดเลือกได 

 

การประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหเผยแพรประกาศรับสมัครคัดเลือกกอน

วันรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวาสิบวันทําการ โดยประกาศรบัสมัครบนเว็บไซตของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เว็บไซตของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด ปดประกาศในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร หรือ

ชองทางอื่นใด โดยกําหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวาหาวันทําการ 

ใหผูประสงคจะสมัครคัดเลือกตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอม

หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการคัดเลือก

กําหนด โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมในอัตราเดียวกับ

คาธรรมเนียมสอบแขงขัน คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้จะไมจายคืน

ใหเมื่อไดมกีารรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบรอยถูกตองแลว 

ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการ

คัดเลือกที่กําหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ 

กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือ

เจาหนาที่ เพือ่ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการ

คัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยใหเผยแพรประกาศกอนวัน

คัดเลือกไมนอยกวาหาวันทําการ 

เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงาน

ผลการคัดเลือกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูผาน

การคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนเพื่อใหองคการบรหิารสวนจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางเรียง

ตามลําดับที่ 
 



 

ผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรฐับาล 

หรือทนุขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล 
หรือทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด ในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือ
ตางประเทศ  ใหนําหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดไวในหัวขอการ
ดําเนินการคัดเลือกมาใชบังคับ 

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลัง   
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูใน
ลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นโดยบัญชีมีอายุไมเกนิหนึ่งปนับแต
ประกาศผล 

 

 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดกําหนด 
 
 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาขึ้น  เพื่อเขารับราชการในองคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดใดจัดใหมีการศึกษา
ตามหลักสูตรดังกลาวจะตองขอทําความตกลง โดยเสนอเหตุผลความจําเปน
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวน
จังหวัดกอน  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดไวในหัวขอ    
การดําเนินการคัดเลือกมาใชบังคับ 
 

3.2 รายละเอียดหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของ

ตําแหนงที่จะบรรจุ 

3.3 เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุดังกลาว 

3.4 ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจบุคุคลดังกลาว 

3.5 ประสบการณการทํางานของบุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ

พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยตองมีหนังสือรับรองประวัติการทํางาน

จากนายจางหรือสถานประกอบการทุกแหงที่บุคคลนั้นไดเคยปฏิบัติงาน 

กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตาม

ขอ 2.2 แตยังมิไดกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษ  ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษ

ขึ้นใหมหรอืปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่นใหคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิาร

สวนจังหวัด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เมื่อคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดพจิารณาใหความเห็นชอบการบรรจบุคุคล

ใดเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพเิศษในตําแหนงใด ระดับ

ใดแลว ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดอันดับเงินเดือนและ

ขัน้เงินเดือนที่ใหไดรับ โดยขัน้เงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาวจะกําหนดใหไดรับใน

ขั้นที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขั้นสูงและขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

หากไมมีข้ันที่ตรงกันใหไดรับขัน้ใกลเคียงที่ไมสูงกวาคากลาง 

 
 



2.4 บุคคลที่จะรับการบรรจุตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ 

2.5 บุคคลที่จะรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงประเภทใด ระดับใด      
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบประสบการณ ดังนี ้

2.5.1 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ระดับชํานาญการพิเศษ ตองมีประสบการณ ๑0 ป ระดับเชี่ยวชาญ 
ตองมีประสบการณ ๑๒ ป 

2.5.2 คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ระดับชํานาญการพิเศษ ตองมีประสบการณ ๘ ป ระดับเชี่ยวชาญ 
ตองมีประสบการณ ๑๐ ป 

2.5.3 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได     
ในระดับเดียวกัน ระดับชํานาญการพิเศษ ตองมีประสบการณ ๖ ป ระดับเชี่ยวชาญ 
ตองมีประสบการณ ๘ ป 

3. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชน

แกราชการที่จะตองบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการพิเศษ

ในองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอเหตุผลและความจําเปน คําชี้แจงประวัติและ

ผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ

และความชํานาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษแลวแตกรณ ี

และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดย

พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติ

มาตามแบบที่กําหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังนี ้

3.1 บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ 

และระดบัตําแหนง 
 

 

ผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิี่คณะกรรมการกลาง 

ขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดกําหนด 
 

การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  

ในกรณีพิเศษที่แจงเปนหนังสือ โดยคุณวุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

จะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่จะ

บรรจุและแตงตั้ง  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในหัวขอ  

การดําเนินการคัดเลือกมาใชบังคับ 

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมี

ตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูใน

ลําดับที่ถดัไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นโดยบัญชีมีอายุไมเกนิหนึ่งปนับแต

ประกาศผลการคัดเลือก 

 

ผูสอบแขงขันได อยูในระหวางการรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 

การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่

ที่สอบได  เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ

รับราชการทหาร และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผูสอบแขงขันได    

ที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลิกไปแลวใหดําเนินการ ดังนี ้



1. ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดและ

หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนด พรอมดวยสําเนา

หลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ

รับราชการทหารที่องคการบริหารสวนจังหวดัที่ประสงคขอรับการบรรจุแตงตัง้ 

2. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัด ไดพจิารณาแลวเห็นวา ผูนัน้พนจาก

ราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับ

ราชการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร หากองคการ

บริหารสวนจังหวัดนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยูและประสงคที่จะ

บรรจุแตงตั้งใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงนั้นได 
 

 

ผูสอบแขงขันไดซึ่งถกูยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

 
การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลวแตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติ

หนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ

และแตงตัง้ใหดําเนินการ ดังนี ้

1. ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุ

เขารับราชการและเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแขงขัน 

2. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาแลวประสงคที่จะบรรจุผู

นั้นเขารับราชการและองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้น

สอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได 

 

บุคคลที่มีความรู ความสามารถเขารับราชการ 

ในฐานะผูเชีย่วชาญหรือผูชํานาญการพิเศษ 
 

การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เพื่อบรรจุเขารับราชการ 

ในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษในองคการบริหารสวนจังหวัด       

ใหดําเนินการ ดังนี ้

1. ในการขอกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษให

องคการบริหารสวนจังหวัดรายงานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดพิจารณาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

 2. การขอกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษให

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบภายใตเงื่อนไข ดังนี ้

2.1 ลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจังหวัดมี

ความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและความชํานาญงานใน

ระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษหรือผูที่มีความรู  ความสามารถและ

ความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน 

2.2 มีการกําหนดตําแหนงผูเชียวชาญ หรือผูชํานาญการพิเศษ 

เพื่อรองรับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบตามขอ ๒.๑ โดยพิจารณากําหนด

ตําแหนงใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น 

2.3 บุคคลที่จะรับการบรรจุตองไมเคยรับราชการมากอน และตอง 
มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมลีักษณะตองหามในการรับราชการ 


