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ประกาศคณะกรรมการกลางข้ารา■ ขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกันการสอบคัดเลีอเนเละการพัดเล็อกข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๖๕๖๐

โดยที่เป็นการลมควร'ให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่ว'ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การลอบพัดเลือกและการพัดเลือกข้าราาเการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งลายงานผู้บริหาร
ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าค'ณะรักษาความสงบแห่งซาติ ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การบริหารงานส่วนบุคฅสห้องถิ่น ลงวับท่ี ๖๑ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๖๕๖๐ ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราฃการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล ตามพระราซบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๖๕๔๖ มีอำนาจหน้าที่
ในการลอบคัดเลือกและการคัดเลีอกข้าราซการส่วนท้องถิ่นหรีอพนักงานส่วนห้องถิ่นแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน แตไม่รวมถึงกรฺงเทพมหานคร เท่ีอประโยชนในการปภร■ ปการบริหารงานบุคคล1ชององค์การ 

บี ้  " ■ 1* ' , , , - ที่ บีๆ ้ ;บี ้  1 '  1 *  ๘1,  ฯ 1 ; 0  1 บี ้  บี ้  1 ร ,  .  ' 1 ’ 'บริหารส่วนจังหวัด เห์มมาตรฐานและเปิบ ฝอย่างมประลัทธิภาพบนพันฐานของระบบคุณธรรม
'อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘./๖๕๖๐ 

เรื่อง การขับ เคลื่อน การปฏิรูป การบริหารงานส่วนบุคคลห้องถิ่น ลงวันที่ ๒® กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ (๕} แห่งพระราชบัญญัตระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๖๕๔๒ 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการพัดเลีอก 
พ.ศ. ๖๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนวังหวัด ใบการประชุมครั้งท่ี 
๔/ ๖๕๖๐ เมอวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๕/ ๖๕๖๐ เมื่อวับที่ ๖๖ มิถุนายน ๖๕๖๐ จิงออก 
ประกาศไว้ ดังบ้ี

ข้อ ๑ ประกาศบี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ การลอบพัดเสือกและการพัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้'บริหาร พ.ศ. ๒๕๐๐

ข้อ ๖ ประกาศบ๋ีให้ใข้บังพับต้ังแต่วับลัดจากวับประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ โนระหว่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ให้น่าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การลอบคัดเลือกและการพัดเสือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงาน 
บริหารสถานศึกษาซองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้งต่อไปบี้ มาใช้บังคับ

(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง กาหนคหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๖๖ กรกฎาคม พ.* ๖๕๔๗

{๖) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง โกหนคหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไซการคัดเสือกสำห,รับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด {จยับที่ ๒) พ.ศ. ๖๕๕๖ ลงวับท่ี 
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๒



(ต) ประกาคคณะกรรมการกสางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรึ๋อง หลก๓ณฑ 
และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค. 0๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๑ พกเส?กายน 
พ.ศ. ๒๕๕ฝ

บรรดาประกาศ หรือหนังลือส่ังการอ่ืนใคซ๋ึงขัดหรีอแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
"ก.จ.” หนายความว่า คผะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
"ก.จ.จ.,’ หมายความว่า คณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
"การสรรหา’, หมายความว่า การสอบคัดเสือก และการคัดเลือกสายงาบผู้บริหาร 
“สายงานผู้บร ิหาร,’ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภท 

อำนวยการห้องถ่ิน ประเภทบริหารท้องถ่ิน และสายงาบบริหารสถานศึกษา
“การสอบคัลเลือก’’ หมายความว่า การสอบคัดเลือกเพี่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หริอแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง 
ลายงาบผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น หริอประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นชององค์การบริหารส่วนจังหวัด หริอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตำแหน่งในลายงานบริหารลลานศึกษา

“ การคัดเลือก’’ หมายความว่า การคัดเลือกเพี่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงช่ํน

‘'กรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” หมายความว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินใบฐานะ 
ปฏิช่วัติ!หน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ ก.จ.

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๕ การตำเนิบการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ีอดำรงตำแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารเป็นอำนาจหน้าท่ีชอง ก.จ. หรืออาจมอบให้ ก.จ.จ. ดำเนินการสรรหาแทนตามท่ี ก.จ. อำหนดได้

ในกรณีอำเป็นเพ่ีอประโยชน์ของทางราขการ ก.จ. อาจมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินดำเนินการคัดเสือกหน่วยงานเพ่ีอช่วยเหลือในการสรรหากใด้

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมในการสรรหาเป็นไปตามอัตราที่ ก.จ. กำหนด โดยระบุในประกาศ 
รับสมัครการสรรหา

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ให้เป็นไปตามระเบียบ 
พี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนด โดยความเห็นขอบชองกระทรวงการคลัง

ข้อ ๘ ก,จ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพี่อตำเนินการสรรหาภายใต้การกำกับดูแล 
.ซอง ก.จ.ได้โดยคณะอนุกรรมการมีจำนวนห้าคน ประกอบด้วย

(๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณๅฟ้ จำนวนสามคน ซ่ืง ก.จ. คัดเลือก จากกรรมการในคณะกรรมการกลาง 

ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำบวบหน้ีงคน คณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล จำนวนหน้ีงคน 
และคผะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จำนวนหน้ีงคน

(ต) ผู้แทนสำนักงาบคณะกรรมการช้าราชการพลเริอน จำนวนหน้ีงคน



ให้เลขานุการ ก.จ. เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการใดยมิยู้ช่วยเลขานุการ ซ่ึงเลขานุการ ก.จ.
แต่งต้ังจากข้าราขการท่ีดำรงตำแหน่งไม่ตทกว่าประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพเศษ จำนวนไม่เก๊นสองคบ

ร่ ' 1 1 . ' “ “ 1 ' . " ไ " ต ั ้  1: . ต ํ ขอ ๙ คผะอนุกรรมการสรรหาพับจากตำแหน่งต่อเมิอ
(๑) ตาย
(เอ) ลาออกเป็นหนัง?เอต่อประธานอนุกรรมการ
(๓) มีพฤติกรรมนา;ข่ือว่ามีความประพฤตัท่ีนำมาซ่ึงความเส่ือมเสิยหรือบกพร่องในศีลธรรม 

จันค หรือมีพฤติกรรมทำให้การสรรหาไม่สุจริตและเป็นธรรม และ ก.จ. มีมติให้พันจากตำแหน่งอนุกรรมการ
ข้อ ๑๐ กรณีอนุกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่ง ให้ตำ;น็บการแต่งตั้งอนุกรรมการแทบ 

ตำแหน่งท่ีว่างโดยเร็ว
ใบระหว่างที่ย ังม ิไดัแต่งต ั้งอนุกรรมการแทบตำแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่ง และยังมี 

อนุกรรมการเหลียอยู่เกินกึ่งห,บง ให้อนุกรรมการที่เหลึออยู่ปฎ๊ฟ้คิหน้าท่ีต่อไปได้

หมวด ๒
อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา 

ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มิอำนาจหน้าท่ี ดังบ้ี
(๑) ดำเนินการสรรหาข้าราขการองค์การบริหารส่วบจังหวัดเทื่อดำรงดำแหบ่งสายงาน 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้;บ็เบไปตามท่ี ก.จ. กำหบด
(๖) ประกาสกำหบดขั้นตอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มดำเนิบการจนสิ้นสุด 

การสรรหา โดยความเหินชอบของ ก.จ.
(๓) กำกับดูแลหน่วขงานท่ีใด้รับคัด;ลีอกเพื่อข่ายเหลือใบการสรรหาให้ปฏิบัติตามข้อตกลง 

โนสัญญา แล้วรายงาน ก.จุ. ทราบ
(๔) กำหนดหลัก;กณท์และวิธีภารทดสอบภาคความรู้ความสามารถและภาคความเหมาะสม 

ตั้งบี้ การกำหนดค่าคะแนนค้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่สรรหา
(๕:) วินิจอัยและแก้ปีญหาการทุจริต และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องในการสรรหา 
(๖) แต่งตั้งคณะทำงานและ;จ้าหน้าที่ดำ;บินการสรรหาเพื่อช่วย;หล็อการดำเนินการของ 

คณะอนุกรรมการ
(๗) รายงานการดำเนินการสรรหา ป็ญหา ข้อจำกัด และข้อ;สนอแนะเก่ียวกันการสรรหา 

ต่อ ก.จ. อย่างน้อยเดือนละ1หน่ึงคร้ัง จนกว่าการประกาศขึ๋บบัญซีผู้ผ่านการสรรหาแล้วเสร็จ 
(๘) เรื่องอ่ืน  ๆ ตามท่ีไต้กำหนดไว้ใบประกาศบ้ี หรือท่ี ก.จ. มอบหมาย

หมวด ต
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งสายงาบผู้บริหารว่าง

ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงาน 
ตำแหน่งว่างต่อ ก.จ.จ. ภายใบสิบห้าวันนับ;;ต่วันที่ดำ;เหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราซการให้รายงาน 
ล่วงหน้าไต้ไม่ก่อนหกสิบวันนับแต่วันเกษียณอายุราขการ แล้วให้ดำ;บินการ ดังบี้



(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดประสงค์จะใข้วิธีการย้าย การโอบ การคัดเลือกเพ่ือรับโอบ 
การรับโอนใบตำแหน่งและระดับเดียวกับ หริอการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ่ ให้ประกาควิธีการ 
ดาบความประสงค์น้ัน และต้องตำเนิบการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง 
หากครบระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้ว ไม่สามารถดำเนินการไห้ไดัผู้มาตำรงตำแหน่งแทนไต้ให้องค์การ 
บริหารส่วนวังหวัดประกา(ๆยกเลิกการดำเนินการนั้น แล้วรายงาน ก.จ.จ. ทราบโดยพลัน เว้นแด่ม เีหตุผล 
ความจำเป็น ให้องค์การบริหารส่วนวังหวัตรายงาบ ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นขอบขยายระยะเวลาได้อิก 
ไมเ่กินหกสิบวัน

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการและไม่ได้ขอขยายระยะเวลา หริอ ก.จ.จ. ไม่เห็นขอบ 
ไห้ขยายระยะเวลา หรีอ ก.จ.จ. เห็นขอบให้ขยายระยะเวลา แต่ไม่ได้ผู้มาดำรงตำแหน่งแทน ให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแจ้ง ก.จ.จ. เพื่อรายงาน ก.จ. ดำเนินการสรรหาต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัต 
และ ก.จ.จ. ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ขัดเจนว่า ‘'อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการของ ก.จ.” พร้อมทั้งให้เลขานุการ ก.จ.จ. ลงลายมอซื่อ วับ เดีอบ ปี กำกับไว้ และให้สงวน 
ตำแหน่งเพื่อแต่งท้ังจากบัญฃีการสรรหาของ ก.จ. เท่าน้ัน

(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้ง ก.จ.จ. แล้วให้ ก.จ.จ. 
รวบรวมข้อมูลตำแหน่งว่าง รายงาน ก.จ. ภาย'ใน'วันท่ีย่ีสิบ'ของเดีอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ก.จ.จ. ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ขัดเจนว่า .''อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการของ ก.จ.’' พร้อมทั้งไห้เลขานุการ ก.อ.จ. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ และให้สงวน 
ตำแหน่งเพื่อแต่งดั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. เท่าน้ัน

หมวด ๙
ขั้นดอนและวิธีการดำเนินการสรรหา

ข้อ- ๑๓ ประกาศรับสมัครสรรหาให้ระบุรายละเอียดในเริ'องต่างๆ ดังบ้ี 
(๑) ซื่อตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่อาจจะบรรจุแต่งดั้ง
(๒) คุณสมบัดท่ัวไปและคุณสมบัต้เฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีลิทธีสมัครสรรหาสำหรับ

ตำแหน่งน้ัน
(๓) วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสรรหา 
(๔) เอกสารและหลักฐานท่ีไข้ใบการสมัคร
(๕) หลักสูตรและวิธีการสรรหา เกณฑ์การดัดลิน การชิ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่าน

การสรรหา
(๖) เงอนไขเก่ียวกับการใซ้บัญซีผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งด้ังในตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง 
(๗) วิธีการรับสมัคร
(๘) เร่ืองอ่ืน  ๆ หรอข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๑๔ ประกาศรับสมัครสรรหาให้เผยแพร่ก่อนวันรับสมัครสรรหาไม!น้อยกว่าลิบวันทำการ 

โดยวิธีการดังต่อไปบ้ี
(๑) เผยแพร่บนเว็บไฃตํของกรมส่งเสริมการปกครองทองกี่น
(๒) เผยแพร'บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีไต้รับการคัดเลิอกเพ่ือช่วยเหลีอในการสรรหา
(๓) ปิดประกาศ๒ที่เปิดเผย เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ
(๔) ส่ํออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด



ข้อ ๑๕ การรับสมัครสรรหาให้รันสมัครทางเว็บไชต์หริอส์ออิเล็กทรอนิกส์หรีอช่องทางอีน 
ดามที่กำหนด1ในประกา?1รับสมัครสรรหา โคยมีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ ใบกรณีท่ีมี 
เหตุผลและความจำเนิบที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัคร ให้ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครไต้ 
ไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ทั้งที่ นับตั้งแต่วันถัดจากวับสุดท้ายของการรับสมัคร 
โดยจะต้องประกาฅการขยายระยะเวลาบนก่อนวับครบกำหนดวันปีดรันสมัคร

ข้อ ๑๖ ประทาสรายซื่อผู้สมัครซื่งมีสิทธิเข้ารัชการสรรหาก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า
สิบวับทำการ

ข้อ ๑๗ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและวิธีการสรรหาเท่าท่ีไม่ข้ดต่อหลักสูตร 
และวิธีการสรรหา โดยประกาศก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่าสิบวันทำการหรือใบคราวเดยวกับประกาครายซื่อ 
ผู้สมัครซ่ีงมีสิทธิเข้ารันการสรรหา

หมวด ๕
หลักสูตรและวิธีการสรรหา

ข้อ ๑๘ หลักสูตรการสรรหาในต่าแหบ่งสายงานผู้บริหารให้มีการทดสอบ ๒ ภาค ดังบ้ี 
(๑) ภาคความรู้ความสามารก
สายงานผู้บริหาร ระดับต้น และระดับกลาง ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียน๓ ยวกับงาน 

ในหน้าท่ีตามมาตรฐานกำหนดดำแหบ่ง
สำหรับสายงาบผู้บริหาร ระดับสูง ให้ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(๒) ภาคความเหมาะสม
ให้ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลกลักษณะ ปฎิภาณ่โหวพริบ ผลงาบท่ี 

ประสบความสำเร็จ การนำเสนอวิสัยทัศน์ และประวัติการรับราชการ
ทั้งนี้ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ภาคควาน 

เหมาะสม และกำหนดค่าคะแนนในประกาศให้ผู้เข้ารับการสรรหาทราบ

หมวด ๖
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา .

ข้อ ๑๔ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้จัดเรียงลำดับตามคะแบนรวมสูงสุดลงมา ภายใต้
เง่ือนไข ดังบ้ี

(๑) สายงาบผู้บริหาร ระดับต้น และระดับกลาง ต้องได้คะแนนการสอบในแต่ละภาค 
ไม่ดํ่ากว่าร้อยละหกสิบ กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสม 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมเท่ากันให้พิจาร!นาตามหลักอาวุโส 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(๒) สายงานผู้บริหาร ระดับสูง ต้องไต้คะแนนภาคความเหมๆะลมไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 
หากไดัคะแนนเท่ากันให้พิจารณาตามหลักอาวโสดามระเบียบแบบแผนของทางราชการ



ข้อ ๒๐ ให้คถฝะอนุกรรมการสรรหาประกาคุการบ้ีมบัญซผู้ผ่านการสรรหา และบัญชีดังกล่าว 
มิอายุไม่เกับหนึ่งปีนับแต่•วับประกาศฃี้นบัญชีเวันแต่กรณีท๊ได้มีการเรียกรายงาบตัวภายใบอายุนัญชี 
เรียบร้อยแห้ว และอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นขอบ ก.จ.จ. เพื่อฟ้จารโฝาแต่งตั้ง ให้'ขยายอายุ'ยัญ'ชี 
ผู้ผ่านการสรรหาสำหรับรายน้ันออกไปอีกไม่เกินหกสบวัน

หมวด ๗
การใฃ้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ข้อ ๒๑ บัญชีผู้ผ่าบการสรรหาในตำแหน่งและสายงาบใด ให้ไข้แต่งดงในตำแหน่งและ 
สายงาบนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเดียวกับ เวับแต่จะมการกำหนดเงอบไขการดำรงตำแหน่ง 
เป็นการเฉพาะ

ข้อ ๒๒ ให้เรียกผู้ผ่านการสรรหารายงานตัวเรียงตามสำดับที่ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง 
ภายในอายุบัญชีผู้ผาบการสรรหาโดยให้ผู้ผ่านการสรรหาที่ใด้ลำดับก่อนมีสิทธิเสือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ว่างตามความประสงค์

เมื่อมี'การเรียกรายงานตัว แฅ่ผู้นั้บมีเหตุผลจำเป็นโดยจัดทำหนังสือแสตงความประสงค์ 
ไม่ขอรับการแต่งตั้งใบคราวนั้น และคณะอนุกรรมการที่ ก.จ. มอบหมาย เห็บสมควร ก็ให้จัดลำดับท่ีผู้น้ัน 
ไปอยู่ลำดับสุดท้ายของบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ข้อ ๒๓ ผู้ผ่านการสรรหาต้องผ่านการผีเกอบรมหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด ก่อนการแต่งต้ัง 
หากผู้น้ับยังไม่ผ่านการผีเกอบรมก็ให้แต่งต้ังไปรักษาการในตำแหน่งท่ีจะไต้รับการแต่งต้ังใปพลางก่อน และต้องเข้า 
รับการผี!กลบรมใบโอกาสแรกที่มีการเป็ดอบรมในหลักสูตรนั้น ทงบี้ ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แต่งต้ังผู้ผ่าบการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีผ่านการผี!กอบรม

ข้อ ๒๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยฅวามเห็นชอบ ก.จ.จ. แต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหา 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสีอส่งฅัวผู้ผ่านการสรรหาน้ัน

ข้อ ๒๕ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินควบคุมการใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามเง๋ัอบใฃ 
ท่ีกำหนดใบหมวดบ้ี

หมวด ๘
การยกเลกการขี๋นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นการเฉพาะราย

ข้อ ๒๒ ผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหา ถ้าม๊กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลก 
การข้ีนบัญขผู้น้ันในบัญชีผู้ผ่านการสไรหา คอ

(๑) ผู้’นั้นไม่มารายงาบตัวเพี่อรับการบรรจุแต่งต้ังภายในเวลาที่กำหนด โดยมีหนังสือส่ง,/กง 
ไปรษณีย์ลงหะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าโม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์ 
รับลงทะเบียน

(๒) ผู้น้ันทำหนังสือแสดงความประสงค์ซอสละสิทธิรับการแต่งต้ัง
(๓) ผู้นั้บมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาได้ตามกำหนดเวลา

ที่จะแต่งตั้ง
(๔; ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังในตำแหน่งท่ีสรรหาไปแล้ว 
(๕') เหตุอื่นตามที่ ก.จ. กำหนด



หมวด ๙
กรณีพบการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการลรรหา

ข้อ ๒๗ กรณีพบการทุจริตหรือพฤดีการณ์ที่ส่อไปใบทางทุจริตจนอาจเสียความเป็นธรรม 
ในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างตำเนิบการสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหามอำนาจในการพิจารณาระงับ 
หรือยกเลิกการสรรหาในครั้งน่ัน แต่,หากเป็นกรณ!ด้ประกาศข้ีน'บัญชีแล้ว ให้ ก.จ- บิอำนาจยกเลิกประกาศ 
การขี้นบัญขีทั้งหมดหรือเป็นการเฉพาะรายไต้ดามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้กระทำการทุจริตต้องรับผัด,ชอบ 
ต่อความเสียหายทั้งทางแฟง ทางอาญา และทางปกครอง

ข้อ ๒๘ ไนระยะเร๋ันแรก'ให้ตำเนินการดังน้ี
(๑) การนับระยะเวลาสำหรับตำแหน่งว่างตามข้อ ๑๒ ให้เริมนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ 

โข้บังคับเป็นต้นไป
(๒) ให้กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น สำรวจตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารว่าง 

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ให้ ก.จ. ตำเนินการสรรหา พร้อมทั้งรายงานให้ ก.จ. ทราบ 
เพ่ือดำเนินการสรรหาต่อไป

บทเฉพาะกาล

(อนุพงษ เผาจบดา)
รัฐม่นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


