ฬ ป า

ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราฃการองคการบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทั่เป็น ถารสมควรให้ม ีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัต เสือกให้ส อดคล้องกับ คำสั่ง
หัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อ นการปฏิร ูป การบริห ารงานส่ว นบุค คล
ท้องลื่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลาง.พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกถางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราขบญญัต ิระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํๆนาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้อ งถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องลื่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมทั่ง
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในกๆรสอบคัดเสือกและการคัดเสือก
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ด ำรงตำแหน่ง ใ]ระเภทอำนวยการท้อ งถิ่น ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น
และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อ ประโยชนไนการปฏิร ูป การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดให้มีมาต่รฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื๋นฐานของระบบคุณธรรม
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย นบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องลื่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่ง คำสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘/ ๒๕๖๐
เรื่อง การขับ เคลื่อ นการปฏิรูป การบริห ารงานส่วนบุค คลท้อ งถิ่น ลงวันที่ ๒๑. กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติ
คณ ะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกประกาศไวั ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรืย กว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือก พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี้!ข้นังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป
ข้อ ๓ ไมให้นำประกาศดังต่อไปนี้มาไข้บังคับ ในระหว่างที่ประกาศบี้มีผลใข้บังคับ
(๑) ความในหมวด ๑ การคัด เลือ ก แห่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชกๆรองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชการคัด เลือ ก การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
การย้า ย การโอน การรับโอน การเลื่อ นระดับ และการเลื่อน'ขนเ'งนเดือน ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจ๊ก ายน พ.ศ.
๒๕๔๔ และที่แกไชเพิ่มเติม
(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางชาราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เที่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการคัด เสือ กโดยการสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐. พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชการคัด เลือ กโดยการสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ใ]รรดๆประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นได ชี่งข้ดหรือแย้งกับ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
/ ข้อ ๔ ใบประกาศนี้...

- ๒ข้อ ๔ ในประกาศนี้
"การคัด เลือ ก', หมายดวามว่า การสอบแข่งข้น การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ ง
สอบแข่งขัน การสอนคัดเลือก การคัด เลือ ก และการคัดเลือกเพื่อรับโอน
''กสถ.'' หมายศวามว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขับพนักงานส่วนท้องถิ่น
. "ก.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
“ ก.ท.’' หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
'‘ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
"ก.จ.จ.'' หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
"ตำแหน่งสายงานผูป้ ฏนัติ ” หมายความว่า ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิขาการ
ข้อ ๔ การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ไท้ต ำรงตำแหน่ง ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งใท้ตำรงตำแหน่งใบระดับ ที่ส ูงฃี้น
ไท้ตำเนินการไค้ ๔ วิธ ดังนี้
(๑) การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ใท้เป็น ข้า ราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
(๒) การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) การสอบคัด เลือ กเพื่อ แต่ง ตั้ง ข้า ราชการให้ต ำรงตำแหน่ง ในต่า งสายงาบ หรือ แต่ง ตั้ง .
ข้า ราชการตำแหน่ง สายงานผู้ป ฏิบ ัต ิใ ห้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น และประเภทบริห ารท้อ งถิ่น
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ แต่ง ตั้ง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ด ำรงตำแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษา
(๔) การคัด เลือ กเพื่อ แต่ง ตั้ง ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ด ำรงตำแหน่ง สายงาน
ผู้ป ฏิบ ัต ิให้ด ำรงตำแหน่ง ในระดับ ที่ส ูง ขึ้น หรือ ตำแหน่ง สายงานการสอนของข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด หรือ ตำแหน่ง สายงานนิเทศการศึก ษา หรือ แต่งตั้งข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น และประเภทบริห ารท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ด ำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น หรือ การเลื่อ นและแต่งตั้งข้าราชการครูอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ที่ส ังกัด สถานศึก ษาให้ด ำรง
ตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น
(๔) การคัด เลือ กเพ ื่อ รับ โอน มาแต่ง ตั้ง ให ้ต ำรงตำแห น ่ง ป ระเภท อำน วยการท ้อ งถิ่น
และประเภทบริห ารท้องถิ่นหรือสายงานบริหารสถานศึกษา
ในการคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามวรรคหนี่ง ให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละ
เงื่อนไชที่ ก.จ. กำหนด
ข้อ ๖ ให้ ก.จ. หรือ ร่ว มกับ ก.ท. และ ก.อบต. แต่งตั้ง กสถ. เป็น ผู้ด ำเนิน การสอบแข่งขับ
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน ได้แ ก่ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวง
ศึก ษาธิก าร เลขาธิก ารคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น ผู้อ ำนวยการสำนัก งบประมาณ อธิบสืกรมบัญชีกลาง
และอธิบดํกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒ ิ จำนวนหกคน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒใน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก จำนวน
สองคน ผู้ท รงคุณ วุฒ ิใน ก.ท. ที่ ก.ท. คัด เลือ ก จำนวนสองคน ผู้ท รงคุณ วุฒ ิใน ก.อบต. ที่ ก.อบต, คัด เลือ ก
จำนวนสองคน
/ (๓) กรรมการ ...

๓. (๓) กรรมการผู้แทนองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น จำนวนหกคน ได้แก่ นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัตและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ท.จ. ที่ ก.จ. คัด เลือก ฝ่ายละห'นงคน นายกเทศมนตริแ ละ
ปลัดเทศบาลใน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือก ฝ่ายละหนึ่งคน นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลและปลัด องค์การบริห าร
ส่วนตำบลใน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือก ฝ่าผละหนึ่งคน
(๔) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อ มีก รรมการดาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ครบแล้ว ให้เลขานุก าร กลถ. จัด ให้ม ีก ารประชุม
เพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน
ให้เลขานุการ กสถ. เสนอรายขื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไป
ให้อ ธิบ ดีกรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น แต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต ํ่ากว่าประเภท
วิฃาการ ระดับ ขำนาญการพิเศษ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ข่ายเลขานุก าร
ข้อ ๗ กรรมการ กสถ. พ้นจากตำแหน่งต่อเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกเป็นหนังลือต่อประธานกรรมการ กสถ.
(๓) พ้น จากการเป็น กรรมการใน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ตามประเภทที่ต นเป็น ผู้แ ทบ
แล้วแต่กรณี
(๔) มีพ ฤติก รรมน่าเชื่อ ว่ามีค วามประพฤติท ี่น ำมาซึ่ง ความเสื่อ มเสืย หรือ บกพร่อ งในสืล ธรรม
อันดี หรือ มีพ ฤติก รรมทำให้ก ารสอบแข่ง ขับ ไม่ส ุจ ริต และเป็น ธรรม ให้ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทย
สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กสถ.
ข้อ ๘ กรณีก รรมการ กสถ. พ้น จากตำแหน่ง ให้ด ำเนิน การสรรหาและคัด เลือ กเพื่อ แต่ง ตั้ง
กรรมการดังกล่าวภายในหกสืบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
ในระหว่า งที่ย ัง มิไ ด้ค ัด เลือ กกรรมการแทนตำแหน่ง ที่ว ่า งตามวรรคหนึ่ง และยัง มีก รรมการ
เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ข้อ ๙ ให้ กสถ. มีอ ำนาจหน้าที่ด ำเนิน การสอบแข่ง ขัน กำหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน
คุณ สมบัติผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้น บัญ ชี การยกเลิก บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ข้น ได้ และการอื่นใด
ที่เกึ่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ให้ ก.จ. มีอ ำนาจหน้า ที่ส อบคัด เลือ กข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ด ำรง
ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น และสายงานบริห ารสถานศึก ษา ในกรณีที่ ก.จ.
เห็นสมควรอาจมอบให้ ก.จ.จ.ดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด
ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจหน้า ที่ส อบคัด เลือ กข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน สายงานนิเทศการศกษา
หลักสูตร วิธีก ารสอบคัด เลือ ก คุณ สมบัติผู้ม ีส ิท ธิส อบคัดเลือก เกณฑ์ก ารตัด สิน การขึ้นบัญชี
การยกเลิกบัญ ชีผู้ส อบคัดเลือ กได้ และการอื่นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด
ข้อ ๑๑ ให้ ก.จ. มีอ ำนาจหน้า ที่ค ัด เลือ กข้า ราชการองค์ก ิา รบริห ารส่ว นจัง หวัด 1ให้ด ำรง
ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น และสายงานบริห ารสถานศึก ษา ในกรณีที่ ก.จ.
เห็นสมควรอาจมอบให้ ก.จ.จ. ดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด.
/ให้อ งค์ก าร...

ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มือ ำนาจหน้าที่ค ัด เสือ กข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ในสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึก ษา
หลัก สูต ร วิธ ีก ารคัด เลือ ก คุณ สมบัต ิผ ู้ม ีส ิท ธิค ัด เลือ ก เกณฑ ์ก ารตัด สิน การขึ้น บัญ ชี
การยกเลิกบัญ ชีผู้คัดเลือกได้ และการอื่นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. กำหนด
ฟ้อ ๑๒ ก,า รใดที่ไ ด้ด ำเนิน การหรือ อยู่ร ะหว่า งการดำเนิน การตามขึ้น ตอนเพื่อ เตรีย มการ
ในการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอ,บแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรฐานทั่วไป
ที่ก ำหนดขึ้น ตามพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงาบบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนหรือในวันที่มีคำสั่ง
หัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘/ ๒๔๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อ นการปฏิร ูป การบริห ารงานส่ว นบุค คล
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ และยัง ไม่ไ ด้ด ำเนิน การสอบแข่ง ขัน ให้เป็น ดุล พิน ิจ ของ กสก.
ตามประกาศนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางฟ้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

