
 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลฯ             
  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ  
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ   

2. กรรมการผู้แทนส่วนราชการจ านวน 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง   
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 8 คน ประกอบด้วย  
3.1 ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นจ านวน 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน  

นายกเทศมนตรี 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มี 
กฎหมายจัดตั้ง 1 คน  
        3.2 ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ านวน 4 คน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 คน ข้าราชการเทศบาล 1 คน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 1 คน 
  4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้าน
กฎหมาย และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จ านวน 8 คน โดยให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้านละ 1 
คน 
  ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 

  มาตรา 31 ให้มีส านักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงาน อ.ก.ถ. จังหวัด” ตั้งอยู่ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ อ.ก.ถ.จังหวัด 
2. พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม 

และมีทัศนคติที่ดี เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3. ส่งเสริม เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับรักษาทะเบียนประวัติ ควบคุมการเกษียณอายุราชการและข้อมูล 
ก าลังคน 

5. รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน 
หน้าที่และอ านาจของ อ.ก.ถ. จังหวัด 

6. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน 
ภูมิภาคหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น แล้วจัดท าเป็นรายงานและรายงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ถ.จังหวัด 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และตามที่ อ.ก.ถ. จังหวัดมอบหมาย 



  มาตรา 50 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง การโอนการรับโอน การสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย และการให้ออกจากราชการ หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภท 
บริหารท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอ 
  (4) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ด ารง
ต าแหน่งอื่นนอกจากต าแหน่งตาม (1) (2) (3) 
  กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับการเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง (2) (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอให้ อ.ก.ถ. จังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ โดยให้ชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบ
ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนั้น เมื่อ อ.ก.ถ. จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ปฏิบัติไปตามนั้น 
  มาตรา 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือต าแหน่งอื่นท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนดว่างลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน
การทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา 45 ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวภายใน 60 วัน 
  มาตรา 57 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี ให้สับเปลี่ยนหน้าที่โดยการโอนไป
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  มาตรา 108 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ด าเนินการตามมาตรา 56 ภายในก าหนดเวลาโดยไม่  
มีเหตุผลความจ าเป็นอันสมควร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ ก.ถ. เป็นผู้ใช้อ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา 45 และมี   
คุณสมบัติตรงตามเฉพาะส าหรับต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นได้   
  

  การปฏิบัติราชการแทนการรักษาราชการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง   
  มาตรา 111 การปฏิบัติการราชการแทน    

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหนง่ประเภทอ านวยการท้องถ่ินหรือเทียบเท่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้น 

(2) หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหนง่ประเภทอ านวยการท้องถ่ินหรือเทียบเท่าอาจมอบ 
อ านาจให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วนราชการของตน 
  การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็นหนังสือโดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
ผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ให้ท าเป็นหนังสือโดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
ผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 
  มาตรา 113 การรักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งเป็น



ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
เรียงล าดับระดับต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วน
ราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียงตามล าดับระดับต าแหน่งใ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
  มาตรา 114 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่า หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในส่วนราชการนั้นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียงตามล าดับระดับต าแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  มาตรา 117 รักษาการในต าแหน่ง 
  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวด 1 การปฏิบัติราชการแทน หมวด 2 การรักษาราชการแทน ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นสมควรรักษาการในต าแหน่งนั้นได้ตามระเบียบที่ ก.ถ. 
ก าหนด 
     ฯลฯ 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการสอบคัดเลือกส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง และสายการศึกษา ข้อสอบปรนัย 60 คะแนน ข้อสอบอัตนัย 40 
คะแนน ผ่านร้อยละ 60 ส่วนประเภทระดับสูง ปรนัย/อัตนัย และสมรรถนะทางการบริหาร 
  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

1. ความรู้เรื่องกฎหมาย 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ 
4. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่  
9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ  

 

  - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ของ  
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ร่วมกันทั้ง 3 คณะ โดยให้ 3 ก. ใช้อ านาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
  - การยุบต าแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และพนักงานจ้าง เมื่อว่างแล้วไม่ 
สรรหาภายใน 1 ปี ให้ ก.จังหวัดพิจารณายุบต าแหน่งนั้น  
  - กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ร้องขอให้ ก.ส.ถ. สอบแข่งขันให้ แต่สามารถขอใช้ 
บัญชีได้โดยท าเรื่องผ่าน ก.ท.จ.  
  - การสอบแข่งขันที่ กสถ.สอบในครั้งไม่มีการสละสิทธิ์แล้วไปต่อท้าย หากสละสิทธิ์คือการออก
จากบัญชีทันที 
  - การรับรองบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการย้ายสายงานจากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการให้รอแนวทางการปฏิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน  



  - การเลื่อนระดับกรณีนับระยะเวลาในสายงานเกื้อกูล หากเปลี่ยนสายงานภายหลังจากเข้า
ระบบแท่งแล้ว ให้น าแนวทางตามหนังสือ ส านักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
มาใช้ โดยหากจะเลื่อนระดับในต าแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ ให้นับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป โดยให้นับ
ระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว  
 

  - มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ   
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด จะก าหนด    
สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้  
  - เทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์เสนอกรรมการ เขียนให้กรรมการอ่านออก เขียนให้มีย่อหน้าและ  
วรรคตอน เรียงกันเป็นหัวข้อและจับประเด็นให้ได้ และเขียนแบบสรุปอย่าพยายามเขียนแบบพรรณนา 
  - คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
   1. การสัมภาษณ ์   40 คะแนน  
   2. ผลงานที่ประสบความส าเร็จ  20 คะแนน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557)  
   3. เสนอวิสัยทัศน์   20 คะแนน (กรรมการก าหนดหัวข้อให้) 

  4. ประวัติการรับราชการ   20 คะแนน (วุฒิการศึกษา , ระยะเวลา  
การด ารงต าแหน่ง , ความผิดทางวินัยย้อนหลัง 5 ปี , ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี) 

  - การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสอบคัดเลือกสายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่นและ
บริหารท้องถิ่น ให้ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี และขยายเวลาได้ 60 วัน 
  - การสอบคัดเลือกจะไม่สามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบคัดเลือกในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะต าแหน่งที่มีการคัดเลือกเท่านั้น 
  - การกลับเข้ารับราชการให้สามารถท าเรื่องขอกลับเข้ารับราชการได้ทั่วประเทศ แต่ให้เป็น
ประเภทเดียวกัน 
  - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขอกลับเข้ารับราชการที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดได ้
  - กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนกับการเลื่อนระดับเป็นวันเดียวกันให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลักโดยให้เลื่อนขั้นก่อนแล้วจึงเลื่อนระดับ 
  - กรณีการปรับเงินคุณวุฒิการศึกษากับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นวันเดียวกัน ให้ด าเนินการปรับ
เงินคุณวุฒิก่อนแล้วค่อยเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับอาวุโส-ช านาญการพิเศษ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ปริมาณงานที่ก าหนดให้เป็นค่ามาตรฐาน คือจะต้องมีผู้ช่วย 2 -3 คน คุณภาพของงานจะมีการคิด
ค านวณสูตรมาให้ว่าจะต้องอยู่ในระดับใด 

2. ปริมาณงานจะประเมินกันในระดับจังหวัด เมื่อผ่านการประเมินแล้วต าแหน่งนี้คนที่มีคุณสมบัติตรง
สามารถ มาสอบได้ คือเปิดโอกาสให้คนในเทศบาลนั้นได้แข่งขันกัน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องของ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จะต้องไม่ต่ ากว่าระดับ ดี          
8 ครั้ง  (4 ปี) เกณฑ์การประเมินทักษะให้ดูจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ผู้บังคับบัญชาเป็นประเมิน) 

4. การทดสอบความรู้ จะให้มีเป็นองค์กรกลางเข้ามาเป็นผู้ประเมิน เช่น จังหวัด สถาบันการศึกษา  
5. เมื่อผ่านการประเมิน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ แล้ว ให้จัดท าผลงาน 2 ชิ้น ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  

(วิสัยทัศน์+ผลงาน) มีการแต่งตั้งกรรมการประเมิน และผ่านทุกขั้นตอนแล้วให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่ ก.ท.จ.
ประทับตรารับ ผลงาน 



 
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา อปท. 

1. ต้องรับราชการใน อปท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. มีสิทธิรับทุนการศึกษาได้แค่ครั้งเดียว 
3. มีอายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (ป.ตรี) และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ (ป.โท) 
4. ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลและจะต้องเป็นคุณวุฒิที่สูงกว่าได้รับ ณ ปัจจุบัน 
5. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จะขอรับทุนเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6. จบการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนดให้เป็นกรณีพิเศษ  

ฯลฯ 
 


