มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลฯ
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้แทนส่วนราชการจานวน 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 8 คน ประกอบด้วย
3.1 ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นจานวน 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน
นายกเทศมนตรี 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน และนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 1 คน
3.2 ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจานวน 4 คน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 คน ข้าราชการเทศบาล 1 คน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 1 คน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้าน
กฎหมาย และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน 8 คน โดยให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้านละ 1
คน
ให้ ร องอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ อธิ บดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้เท่าที่จาเป็น
มาตรา 31 ให้มีส านักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
“สานักงาน อ.ก.ถ. จังหวัด” ตั้งอยู่ในสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ อ.ก.ถ.จังหวัด
2. พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
และมีทัศนคติที่ดี เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. ส่งเสริม เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4. ดาเนินการเกี่ยวกับรักษาทะเบียนประวัติ ควบคุมการเกษียณอายุราชการและข้อมูล
กาลังคน
5. รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
หน้าที่และอานาจของ อ.ก.ถ. จังหวัด
6. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาคหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทาเป็นรายงานและรายงานประจาปี เพื่อนาเสนอ อ.ก.ถ.จังหวัด
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และตามที่ อ.ก.ถ. จังหวัดมอบหมาย

มาตรา 50 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง การโอนการรับโอน การสอบสวน
การลงโทษทางวินัย และการให้ออกจากราชการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับการย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตาแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
(3) ผู้บริ หารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอ
(4) ปลั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็น ผู้ มี อานาจส าหรั บข้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ด ารง
ตาแหน่งอื่นนอกจากตาแหน่งตาม (1) (2) (3)
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับการเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ ง (2) (3) ให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น เสนอให้ อ.ก.ถ. จังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ โดยให้ ชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบ
ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนั้น เมื่อ อ.ก.ถ. จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ปฏิบัติไปตามนั้น
มาตรา 56 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่น หรือตาแหน่งอื่นที่ ก.ถ. ประกาศกาหนดว่างลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน
การทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา 45 ให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวภายใน 60 วัน
มาตรา 57 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี ให้สับเปลี่ยนหน้าที่โดยการโอนไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
มาตรา 108 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ดาเนินการตามมาตรา 56 ภายในกาหนดเวลาโดยไม่
มีเหตุผลความจาเป็นอันสมควร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ ก.ถ. เป็นผู้ใช้อานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและแต่งตั้งข้าราชการส่ว นท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา 45 และมี
คุณสมบัติตรงตามเฉพาะสาหรับตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นได้
การปฏิบัติราชการแทนการรักษาราชการแทนและการรักษาการในตาแหน่ง
มาตรา 111 การปฏิบัติการราชการแทน
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอานาจให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหัวหน้าส่วนราชการซึง่ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น
(2) หัวหน้าส่วนราชการซึง่ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิน่ หรือเทียบเท่าอาจมอบ
อานาจให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วนราชการของตน
การมอบอานาจตามมาตรานี้ให้ทาเป็นหนังสือโดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
ผู้รับมอบอานาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ ให้ทาเป็นหนังสือโดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
ผู้รับมอบอานาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา 113 การรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งเป็น

ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ง ตั้ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการซึ่ง ด ารงต าแหน่ งประเภทอานวยการท้ อ งถิ่น หรือ เที ยบเท่ า
เรียงลาดับระดับตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วน
ราชการซึ่งดารงตาแหน่ งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียงตามล าดับระดับตาแหน่งใ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
มาตรา 114 ในกรณีที่ไม่มีผู้ ด ารงตาแหน่งหั ว หน้ าส่ ว นราชการซึ่งดารงตาแหน่ งประเภท
อานวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่า หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในส่วนราชการนั้นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียงตามลาดับระดับตาแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา 117 รักษาการในตาแหน่ง
ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวด 1 การปฏิบัติราชการแทน หมวด 2 การรักษาราชการแทน ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เห็นสมควรรักษาการในตาแหน่งนั้นได้ตามระเบียบที่ ก.ถ.
กาหนด
ฯลฯ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการสอบคัดเลือกสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นและ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง และสายการศึกษา ข้อสอบปรนัย 60 คะแนน ข้อสอบอัตนัย 40
คะแนน ผ่านร้อยละ 60 ส่วนประเภทระดับสูง ปรนัย/อัตนัย และสมรรถนะทางการบริหาร
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความรู้เรื่องกฎหมาย
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์
4. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ร่วมกันทั้ง 3 คณะ โดยให้ 3 ก. ใช้อานาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- การยุบตาแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และพนักงานจ้าง เมื่อว่างแล้วไม่
สรรหาภายใน 1 ปี ให้ ก.จังหวัดพิจารณายุบตาแหน่งนั้น
- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ร้องขอให้ ก.ส.ถ. สอบแข่งขันให้ แต่สามารถขอใช้
บัญชีได้โดยทาเรื่องผ่าน ก.ท.จ.
- การสอบแข่งขันที่ กสถ.สอบในครั้งไม่มีการสละสิทธิ์แล้วไปต่อท้าย หากสละสิทธิ์คือการออก
จากบัญชีทันที
- การรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์ในการย้า ยสายงานจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการให้รอแนวทางการปฏิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน

- การเลื่อนระดับกรณีนับระยะเวลาในสายงานเกื้อกูล หากเปลี่ยนสายงานภายหลังจากเข้า
ระบบแท่งแล้ว ให้นาแนวทางตามหนังสือ สานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
มาใช้ โดยหากจะเลื่อนระดับในตาแหน่งประเภทวิช าการจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ ให้นับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป โดยให้นับ
ระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว
- มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด จะกาหนด
สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่ได้
- เทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์เสนอกรรมการ เขียนให้กรรมการอ่านออก เขียนให้มีย่อหน้าและ
วรรคตอน เรียงกันเป็นหัวข้อและจับประเด็นให้ได้ และเขียนแบบสรุปอย่าพยายามเขียนแบบพรรณนา
- คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
1. การสัมภาษณ์
40 คะแนน
2. ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
20 คะแนน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557)
3. เสนอวิสัยทัศน์
20 คะแนน (กรรมการกาหนดหัวข้อให้)
4. ประวัติการรับราชการ
20 คะแนน (วุฒิการศึกษา , ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง , ความผิดทางวินัยย้อนหลัง 5 ปี , ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี)
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสอบคัดเลือกสายงานประเภทอานวยการท้องถิ่นและ
บริหารท้องถิ่น ให้ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี และขยายเวลาได้ 60 วัน
- การสอบคัดเลือกจะไม่สามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเพื่อ
ประโยชน์ในการสอบคัดเลือกในระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะตาแหน่งที่มีการคัดเลือกเท่านั้น
- การกลับเข้ารับราชการให้สามารถทาเรื่องขอกลับเข้ารับราชการได้ทั่วประเทศ แต่ให้เป็น
ประเภทเดียวกัน
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขอกลับเข้ารับราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดได้
- กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนกับการเลื่อนระดับเป็นวันเดียวกันให้คานึงถึงผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลักโดยให้เลื่อนขั้นก่อนแล้วจึงเลื่อนระดับ
- กรณีการปรับเงินคุณวุฒิการศึกษากับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นวันเดียวกัน ให้ดาเนินการปรับ
เงินคุณวุฒิก่อนแล้วค่อยเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับอาวุโส-ชานาญการพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ปริมาณงานที่กาหนดให้เป็นค่ามาตรฐาน คือจะต้องมีผู้ช่วย 2-3 คน คุณภาพของงานจะมีการคิด
คานวณสูตรมาให้ว่าจะต้องอยู่ในระดับใด
2. ปริมาณงานจะประเมินกันในระดับจังหวัด เมื่อผ่านการประเมินแล้วตาแหน่งนี้คนที่มีคุณสมบัติตรง
สามารถ มาสอบได้ คือเปิดโอกาสให้คนในเทศบาลนั้นได้แข่งขันกัน
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องของ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จะต้องไม่ต่ากว่าระดับ ดี
8 ครั้ง (4 ปี) เกณฑ์การประเมินทักษะให้ดูจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ผู้บังคับบัญชาเป็นประเมิน)
4. การทดสอบความรู้ จะให้มีเป็นองค์กรกลางเข้ามาเป็นผู้ประเมิน เช่น จังหวัด สถาบันการศึกษา
5. เมื่อผ่ านการประเมิน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ แล้ว ให้จัดทาผลงาน 2 ชิ้น ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
(วิสัยทัศน์+ผลงาน) มีการแต่งตั้งกรรมการประเมิน และผ่านทุกขั้นตอนแล้วให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่ ก.ท.จ.
ประทับตรารับ ผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา อปท.
ต้องรับราชการใน อปท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีสิทธิรับทุนการศึกษาได้แค่ครั้งเดียว
มีอายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (ป.ตรี) และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ (ป.โท)
ดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลและจะต้องเป็นคุณวุฒิที่สูงกว่าได้รับ ณ ปัจจุบัน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จะขอรับทุนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
จบการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้เป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ

