
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ต่อ) เป็นภารกิจจ�าเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จากตารางสรปุผลความคดิเห็นต่อร่างมาตรฐานกลาง

การก�าหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจ�าเป็น

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวนผู้แสดงความคิดเห็น 

ส่วนใหญ่เฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๘.๒๓ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

ล�าดับรองลงมา เฉลี่ยร้อยละ ๑๙.๓๙ เห็นด้วยในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ต้องการให้มีการพัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยการปรับปรุง

โครงสร้าง อปท. และบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เอื้อต่อการ 

ปฏบิตังิานในสายงานการเจ้าหน้าทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้ 

ผู ้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป ็นต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 ในการนี้ ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักการการสอบภาค ก  

โดยหน่วยงานกลางตามแผนปฏิรูปประเทศ แต่ผลการปฏิบัติ 

จะเกิดขึ้นเมื่อใดน้ันจ�าเป็นต้องก�าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับ 

วันที่มีผลใช้บังคับ และแนวทางด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น  

 ระดับความคิดเห็นต่อร่างประกาศ ก.ถ.  ค่าเฉลี่ยจ�านวนผู้แสดง 

 เรื่อง มาตรฐานกลางการก�าหนดภารกิจการบริหารงานบุคคล ความคิดเห็น (ร้อยละ)

 เป็นภารกิจจ�าเป็น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. เห็นด้วยระดับมากที่สุด  ๖๘.๒๓

๒. เห็นด้วยระดับมาก  ๑๙.๓๙

๓. เห็นด้วยระดับปานกลาง   ๖.๖๓

๔. เห็นด้วยระดับน้อย   ๑.๒

๕. เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด  ๒.๙๖

ควรเป็นผู้มีความรู้และความช�านาญด้านการบริหารงานบุคคล

เป็นการเฉพาะ โดยต้องมกีระบวนการพจิารณากลัน่กรองอย่าง 

เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอย่าง 

เหมาะสมกับบริบทของ อปท. 

 อน่ึง เมือ่ผ่านขัน้ตอนการรบัฟังความคดิเห็นเรยีบร้อย

แล้ว ส�านักงาน ก.ถ. จะน�าร่างประกาศ ก.ถ. มาตรฐานกลาง

การก�าหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจ�าเป็นใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�าเสนอให้ ก.ถ. พจิารณาเห็นชอบ 

เพือ่ให้มกีารด�าเนนิการจดัท�าประกาศมาตรฐานทัว่ไป ก�าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไป และหวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญสนับสนุน

ให้การบริการสาธารณะ หรอืกิจการด�าเนินงาน อปท. ประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  ส�านักงาน ก.ถ. ได้น�าร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น รับความเห็นทางเว็บไซต์ปรากฏว่ามีผู้บริหาร (นายก อปท.) และ

รองนายก อปท.) และข้าราชการส่วนท้องถิ่นแสดงความคิดเห็น จ�านวน ๑๔,๘๕๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

สรุปภาพรวมการแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้

การแก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

ของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ในระดับจังหวดั ทัง้นี ้หากมผีล

ความคืบหน้าเป็นประการใด ส�านักงาน ก.ถ. จะประชาสัมพันธ์ชี้แจง

ให้ทราบต่อไป

ข้อดี 
- มีมาตรฐาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกประเภทมีการทดสอบภาค ก ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน 
- การโอนย้ายสับเปลี่ยนต่างสังกัด
สอบฯ ภาค ก ร่วมกัน ส่งผลดีในด้านการยอมรับ/ 
เชื่อมั่นของหน่วยงานรับโอนเนื่องจากใช้เกณฑ์ 
การสอบภาค ก เหมือนกัน
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยจัดสอบแข่งขัน 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสอบ เช่น  
ค่าสมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอื่นๆ 

ข้อเสีย/ข้อควรค�านึง 

- บริบทของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันในการ
ทดสอบจะต้องออกข้อสอบเฉพาะที่เป็นทักษะความรู้
พื้นฐานร่วมกันของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- การสร้างระบบการโอนสับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ
มีความคล่องตัว 

- การจัดวงรอบการสอบภาค ก ต้องมีความสัมพันธ์
กับห้วงเวลาการจบการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
เทอม 

แนวทางแก้ไข 

- ก. ต่างๆ ต้องหารือร่วมกันในการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรให้ตรงตามบริบทของแต่ละ ก. จนได้ข้อสรุป
ซึ่งเป็นที่พอใจร่วมกัน

ก.ถ.สัมพันธ์
วารสาร

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

การเทียบระดับและต�าแหน่ง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการประเภทอื่น

การสอบภาค ก

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การก�าหนดภารกิจการบริหารงานบุคคล

เป็นภารกิจจ�าเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท�าโดย : กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล ส�านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐๒ ๒๒๕ ๘๙๖๕ www.local.moi.go.th / ID : localmoi

ข่าวสาร ส�านักงาน ก.ถ.

การสอบภาค ก การก�าหนดภารกิจการบริหารงานบุคคล

 คณะอนกุรรมการด้านการพัฒนาการบรหิารงาน

บคุคลส่วนท้องถิน่ ซึง่เป็นอนกุรรมการใน ก.ถ. พบปัญหา

ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีภาระ

หน้าทีง่านการบรหิารงานบคุคลเพ่ิมขึน้เพือ่ให้เป็นไปตาม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจ�านวนบุคลากร

ของ อปท. ที่เพิ่มขึ้นรองรับแผนการกระจายอ�านาจ แต่ 

อปท. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

ท�าให้มีการมอบหมายผู้ที่ขาดประสบการณ์สายงานการ

เจ้าหน้าที่ เข้ามาปฏิบัติงานในต�าแหน่งนักทรัพยากร

บุคคล ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลลดลง 

ซึ่งเห็นว่าอาจส่งผลต่อการบริการสาธารณะหรือการ

ด�าเนินงานของ อปท. ดังน้ันควรจัดตั้งและปรับปรุง 

งานบริหารงานบุคคลเป็นส่วนราชการภายใน อปท.  

ระดับ “ฝ่าย” หรอื “กอง” และมหีลกัเกณฑ์การพิจารณา 

ผู ้ที่ เข ้าสู ่ต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จึงได้เสนอ 

ร่างประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางก�าหนดภารกิจ 

การบริหารงานบคุคลเป็นภารกจิจ�าเป็นในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีหน่วยงานและ 

ผู ้รับผิดชอบที่มีความช�านาญด้านบริหารงานบุคคล 

เป็นการเฉพาะ และส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพ (Career Path) ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับ 

ความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

จงูใจให้ปฏบิตังิานในต�าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 ร่างประกาศ ก.ถ. เรือ่ง มาตรฐานกลางก�าหนด

ภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจ�าเป็นในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางหลักการ 

โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราก�าลัง

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ และพนักงานจ้างในปรมิาณมาก 

อาจจะก�าหนดส่วนราชการการบรหิารงานบคุคลเป็นระดับ 

“ฝ่าย” หรอื “กอง”

 ๒.  การจัดตัง้ การปรบัปรงุส่วนราชการการ

บริหารงานบุคคล ให้ อปท. พิจารณาเสนอเหตุผล

จ�าเป็น จ�านวนอัตราก�าลัง ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกัน 

 ๓.  ก�าหนดให้ภารกจิการบรหิารงานบคุคล

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างเป็นภารกิจ

สนบัสนนุทีจ่�าเป็นต้องม ีโดยมกีารก�าหนดภารกจิการ

บริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต�าแหน่ง และ 

จัดท�าลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ 

“ฝ่าย” หรอื “กอง”

 ๔.  การบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของต�าแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล เว้นแต่กรณีจ�าเป็น อาจมอบให้

ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นรับผิดชอบเป็นการชั่วคราว และมี

ก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

 ๕.  ให้สายงานนักทรัพยากรบุคคลเป็น 

สายงานเฉพาะทาง มจีรรยาวชิาชพี ต้องผ่านการฝึก 

อบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก�าหนด และมีเส้นทาง

ความก้าวหน้าในแต่ละระดับด้วยการจัดท�าผลงาน

 ๖.  ให้สายงานประเภทอ�านวยการท้องถิน่ 

ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือผู้อ�านวยการกอง จะต้อง

มีระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลหรอื

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

 ๗. ผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ แต่ได้มคี�าสัง่ปฏบิตั ิ

หน้าที่ตามลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือสายงานการ 

เจ้าหน้าที่ก ่อนประกาศน้ีใช้บังคับ สามารถน�า 

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาเทียบเป็น 

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลได้ 



ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการประเภทอื่น ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

 พบกันอีกคร้ัง 

ส�าหรบั วารสาร ก.ถ. 

สัมพันธ์ วารสารที่

เป็นเครือ่งมอืสือ่สาร

ระหว่างส�านักงาน 

ก.ถ. กับชาวองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในฉบับนี้ ส�านักงาน ก.ถ. จะน�าเสนอ

เรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ชาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มากก็น้อยต่อ 

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการวางแผนเพื่อความ

ก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไปในอนาคต โดยจะมี

ทั้งหมด ๓ เรื่อง คอื

 ๑. การ เทียบระ ดับและต�าแหน ่ง

ข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่กบัข้าราชการ

ประเภทอื่น

 ๒.  การสอบภาค ก ตามแผนการปฏริปู

ประเทศ 

 ๓.  การก�าหนดภารกิจการบริหารงาน

บุคคลเป็นภารกิจจ�าเป็นในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 หวงัว่า เนือ้หาสาระทีไ่ด้รบัจากวารสาร 

ก.ถ.สัมพันธ์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตามที่ได้ 

กล่าวไว้ข้างต้น และส�านักงาน ก.ถ. จะพยายาม 

น�าเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อๆ ไป

 (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

 หัวหน้าส�านักงาน ก.ถ.

โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส�านักงาน ก.ถ. 

 กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ มีการโอนสับเปลี่ยน 

ต�าแหน่งกันระหว ่างข ้าราชการในประเภทเดียวกันแต่ต ่าง 

หน่วยงาน เช่น เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมการปกครอง

ต�าแหน่งนายอ�าเภอ (อ�านวยการสงู) โอนไปเป็นหัวหน้าส�านักงาน

จังหวัด (อ�านวยการสูง) สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง หรอืโอน 

ต่างประเภท เช่น จากข้าราชการพลเรือนโอนมาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 การโอนข้าราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นกระบวนการ 

ในการบริหารงานบุคคลที่ส�าคัญแนวทางหนึ่งส�าหรับการสรรหา  

โยกย้าย และบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการ โดยมหีลกัการทีส่�าคญัในการ

รบัโอนข้าราชการจากหน่วยงานอืน่มาบรรจุแต่งต้ัง คอื ต้องรบัโอน

มาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับทีไ่ม่สงูกว่าเดิมและรบัเงินเดอืน

ในขัน้ทีไ่ม่สงูกว่าเดิม อันจะเป็นการแลกเปลีย่นบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

ที่มีลักษณะงานหรืออยู่ในพื้นที่ที่ตรงความต้องการ 

 เมื่อท้องถ่ินปรับปรุงระบบจ�าแนกต�าแหน่งจากระบบซีเป็น

ระบบแท่ง ท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากใช้หลักการ

เดียวกันกับระบบแท่งของข้าราชการพลเรือนแต่ต่างในรายละเอียด 

กล่าวคอื เหมอืนกนั ๒ ประเภทต�าแหน่ง ต่างกนั ๒ ประเภทต�าแหน่ง 

 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการเทียบต�าแหน่งระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการประเภทอื่น 

ก.ถ.ได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ (ส�านักงาน ก.ถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

ก.ถ. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางระบบในการเทียบโอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

 ในการน้ีได้แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ด�าเนินการในเรือ่งดังกล่าว โดยมอบหมายให้ นางชลดิา โชตยิกลุ อดีตทีป่รึกษาระบบ

ราชการส�านักงาน ก.ถ. เป็นประธานคณะท�างาน ผู้แทนส�านักงาน ก.พ. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะท�างาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท�า

เกณฑ์การเทยีบระดับและต�าแหน่งข้าราชการประเภทอืน่กบัข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ ก่อนน�าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและ ก.ถ. พิจารณาต่อไป

 คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านบรหิารราชการแผ่นดิน เห็นว่าการสอบแข่งขนัเข้ารบัราชการของหน่วยงานภาครฐั เช่น ข้าราชการพลเรอืน ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ข้าราชการและบคุลากร

ทางการศึกษา ทหาร ต�ารวจ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีการทดสอบ ๓ ภาค โดยเฉพาะการสอบภาค ก ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถใช้เหตุผล ควรจะมี 

การประเมินบุคคลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน จึงเสนอให้ การสอบภาค ก ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท อยู่ในแผนการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นที่ ๕  

เรื่องระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกประเภท

๑.  วิชาการคิดวิเคราะห์ 

* Numerical Factor 

- ความสามารถด้านการคิด 

ค�านวณ 

*Reasoning Factor

- ความสามารถทางด้านเหตุผล

๒.  วิชาภาษาไทย 

* Varbal Factor 

- ความเข้าใจภาษา

- การใช้ภาษา

๓. วิชาความรู้ที่จ�าเป็น 

 ในการปฏิบัติราชการ 

* กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

- ระเบียบงานสารบรรณ 

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

- ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 

- วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๔.  วิชาภาษาอังกฤษ 

* การพูด

* การอ่าน 

* การเขียน

วัดความสามารถทั่วไป (General ability) 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคคล

วัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย

ของรัฐบาล

เกณฑ์ผ่าน : ระดับต�่ากว่า ป.ตรี และ ป.ตรี ได้คะแนนทั้ง ๒ วิชา รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐

ระดับ ป.โท ได้คะแนนทั้ง ๒ วิชา รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

เกณฑ์ผ่าน : อยู่ระหว่างการพิจารณา

 ดังน้ัน เพือ่ให้การบรรจุบคุคลเข้ารับราชการทกุประเภท

มีความรู้พื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามแผน

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการในเรือ่งนีจึ้งได้เชญิผูแ้ทน ก.ถ. ในฐานะองค์กรกลาง

ของข้าราชการท้องถ่ิน เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก  

๓ หน่วยงานทีปั่จจบุนัมไิด้ใช้การทดสอบภาค ก ของส�านกังาน 

ก.พ. ประกอบด้วย คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) 

และคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เพื่อ 

รับทราบทศิทางการปฏริปูประเทศทางด้านการสร้างคณุภาพของ

ข้าราชการให้มีมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการร่วมกันพิจารณา

แนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลผุลการปฏบิตัริะบบบริหารงานบคุคล

ภาครัฐ 

 ผลการประชุมเห็นว่า เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์การ

ก�าหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันที่แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ  

ภาค ก ภาค ข และภาค ค แล้วพบว่า การทดสอบภาค ก  

ซึ่งเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การใช้ภาษาในการ

สือ่สารและความรูพ้ืน้ฐานของข้าราชการน้ัน การใช้ข้อสอบกลาง

จะส่งผลดใีนเรื่องการสร้างมาตรฐานคุณภาพข้าราชการภาครัฐ

และประหยดังบประมาณทัง้ผูเ้ข้าสอบ และหน่วยงานทีจั่ดแข่งขนั

ส่วนการทดสอบภาค ข ภาค ค นั้น ก็ให้เป็นไปตามบริบทของ

ลกัษณะงานตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของข้าราชการแต่ละ

ประเภทต่อไป

หลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

วิชาการ

ทั่วไป

ก.พ.
บริหาร

อ�านวยการ

ท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

อ�านวยการท้องถิ่น

คุยกับ.........

หัวหน้าส�านักงาน ก.ถ.

การเทียบระดับและต�าแหน่ง การสอบภาค ก

 การจัดสอบแข่งขนัเพือ่บรรจเุป็นข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐัจะก�าหนด 

ให้มีการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาค ก ภาค ข และภาค ค โดยมีเจตนารมณ์ 

การทดสอบของแต่ละภาค คือ

 ๑.  การสอบภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป หรอื การสอบภาค ก คอืการสอบวดัความรู้ 

ความสามารถทั่วไปของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อการ

สือ่สารในการปฏบิตัริาชการ ความรูพ้ืน้ฐานในการเป็นข้าราชการทีดี่ ดังน้ันในภาคน้ีจงึมข้ีอสอบ

ในลักษณะตัวเลข ความเข้าใจภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทางด้านการพูด อ่านและการเขียน 

 ๒.  การสอบความรู ้ความสามารถเฉพาะต�าแหน่ง หรอื การสอบภาค ข คอื การสอบ

ความรู้เฉพาะของต�าแหน่งนั้นๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ต�าแหน่งนักวิชาการ

เกษตร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ต�าแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น 

 ๓.  การสอบความเหมาะสมกบัต�าแหน่ง หรอื การสอบภาค ค คอื การสอบสมัภาษณ์

เพือ่ประเมนิว่าผูนั้น้มบีคุลกิทศันคติ ปฏภิาณไหวพรบิ เหมาะสมกบัต�าแหน่งทีจ่ะได้รบัการบรรจุ

แต่งตั้งมากน้อยเพียงใด


