
ประกาศคณะกรรมการกลาง'ข้าราชการองค์การบริหารส่วใ!จังหวัด 
เร่ือง มาตรฐาน'ทั่ว'1ปเกี่ยวกับการสอบคัดเลีอกและการคัดเสือก'ข้ารา'ชการองค์การ”ชริหารส่วนจังหวั'& 

ให้ดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒;ะ๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเดิมประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การนร๊หาร 
ส่วบจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวกับการสอบคัดเส ือกและการคัดเล ือกข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

อาคัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรัก•ฟาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลห้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ประกอบมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ วรรคเจ็ด มาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕(ะ๒ และมติคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังบี้

ข้อ ๑ ประกาศบี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเสือกและการคัดเลือกข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑'’

ข้อ ๒ ประกาศบี้!ห้ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวับประกาศเป็นตับไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเส ือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ชองประกาศคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเสือกข้าราชการ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ความต่อไปบี้แทน และให้ 
เพ ิ่มความเป ็นข ้อ ๑ ๑ / ๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ชองประกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เร ื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวกับการสอบคัดเส ือกและการคัดเส ือกข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังบี้

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ ดังบี้ 
(๑) ดำเน้นการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่คณะกรรมการ 
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด กรณมีเหตุผลความจำเป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้ดำเน้นการสรรหาและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยแบุ่งเป็นกลุ่มภาค/เขตก็ไต้ 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และว๊ธีการทดสอบภฺาคความรู้ความสามารถและภาคความเหมาะสม ทั่งบี้ 
การกำหนดค่าคะแนนต้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่สรรหา



(๓) ประกาศกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริมคำเนินการจบสิ'บลุด 
การสรรหา โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด

(๔) แต่งด ั้งคณะทำงานและเจ ้าหน้าท ี่ดำเน ินการสรรหาเพ ี่อช ่วยเหลือการดำเม ินการช0 '3 
คณะอบุกรรมการ

(๔) กำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเพี่อช่วยเทลือใบการสรรหาให้ปฏิบัติตามข้0 ตกลง 
ในสัญญา แล้วรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรา'บ

(๖) วินิจฉัยและแก้ปัญหาการทุจริต และการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องใบการสรรหา
(๗) รายง่านการดำเนินการสรรหา ปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแบะเกี่ยวกับการสรรหา 

ต่อคณะกรรมการกลาง่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งดรั้ง จบกว่าการประกาศ 
ฃี้บบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล้วเสร็จ

(๘) เรื่องอื่น  ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ใบประกาศนี้ หรือที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

ข้อ ๑ ๑ / ๑ กรณ ีท ี่คณ ะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดกำหนด 
การสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นกลุ่มภาค/เขต หากกลุ่มภาค/เขตใดไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือ 
มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใข้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก็ให้ใช้บัญชผีู้ผ่านการสรรหาใบตำแหน่งนั้นชอง 
กลุ่มภาค/เขตอื่นได้คามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงาน 
ตำแหน่งว่าง ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๑๔ วับนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง 
เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน ๖๐ วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ดำเนินการ 
ดังน้ี

(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงาบ 
ผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การคัดเลือกเพ่ีอรับโอน การรับโอบข้าราชการหรือพนักงาบส่วนห้องถิ่นหรือ 
ข้าราชการประเภทอื่บที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอบลดระดับ 
ตำแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการดามความประสงค์ และต้องเสนอซื่อผู้ที่จะแต่งดั้งใบตำแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่ได้เสนอชื่อ 
ผู้ที่จะแต่งดั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหารที่ว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งตำแหน่งว่างต ่อคณะกรรมการข้าราชการองค ์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพี่อรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาต่อไป และให้ถึอว่า 
การดำเน ินการเก ี่ยวก ับการย้าย การโอน การคัดเลือกเพี่อรับโอน การรับโอนในตำแหน่งประเภทและระดับ 
เดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสินสุด 'ในการนี้ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐาน 
และหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ซัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ 

. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงลายมือซ่ือ วัน เดือน ปี กำกับไว้ใบแผนอัตรากำลังท่ีอยูใบความรัชผิดชอบ และให้สงวน 
ตำแหน่งที่ว่างเพี่อแต่งดั้งจากบัญชีการสรรหาชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น

-๒-

/  (๒) ก ร ณ . ^



-๓-

(๒) กรณีคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด'โต้ดำเนินการสรรหา 
ตาม (๑) แล้ว ปรากฎ'ว่า'โม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรอมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียก'ใช้''บัญชีครรบ'ทัง 
บัญชีแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีตำแหน่งว่างที่ได้รายงานคณะกรรมการกลางข้'1ร''1ข,'1''1ร0งตํการ 
บริหารส่วนจังหวัดเหลืออยู่ คณะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดอาจกำหา4ด'ให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงาบผู้บว้ห'1'5ท่ีตำรง 
ตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำ1’1•หบ่งสาย 
งานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอบ การรับโอนก็ได้ ทั้งบี้ ระยะเวลาการดำเนินการใบแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เม ื่อดำเน ินการแล ้ว องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดใดได้เสนอซื่อผู้ท ี่จะแต่งตงให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว ่าง เพ ื่อขอความเห ็น,ชอบต่อ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กา'5 
บร ิหารส ่วนจ ังหวัดกำหนดและม ีตำแหน ่งสายงานผ ู้บร ิหารว ่างเน ื่องจากการย ้าย การโอบ การรับโอน 
หรีอองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่ได้เสนอซื่อผู้ที่จะแต่งทั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอ 
ความเห็นขอบต่อคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ถือว่าการดำเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอบน้ัน 
เป็นอับสันสุด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแจ้งตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อรายงานคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหา 
ต่อไป ในการบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำ 
ทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุใบแผนอัตรากำลังให้ขัดเจนว่า '‘อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด', พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงลายมีอซ่ือ วัน เดือน ปี กำกับไว้ในแผนอัตรากำลังท่ี 
อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งท้ังจากบัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น

(๓ )'กรณีคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้โอนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรัก•ษาความสงบ 
แห่งชาติ ท่ี ๘/ ๒๕๖๐ เร่ือง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลห้องถ่ิน ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ไปดำรงตำแหน่งที่ว ่างตาม (๑) หริอ (๒) ให้ถือว่าตำแหน่งเดิมชองผู้โอนเป็นตำแหน่งว่างที่คณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการสรรหา ในการบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ขัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
สรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงล่ายมีอซื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ 
ใบแผนอัตรากำล ังท ี่อย ู่ในความรับผิดชอบ และให ้สงวนตำแหน่งท ี่ว ่างเพ ื่อแต ่งท ั้งจากบัญชีการสรรหา 
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น

ข้อ ๒๒ ให้เรียกผู้ฝานการสรรหารายงาบตัวเรียงตามลำดับที่และตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง 
ภายในอายุบัญชีผู้ฝานการสรรหา โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้ลำดับที่ก่อนมีสิทธิเสือกตำแหน่งว่างเพื่อขอรับ 
การแต่งทั้งให้ดำรงตำแหน่งตามความประสงค์ก่อน

/  สำหรับ,.



สำหรับกรณีที่ได้มีการดำเนินการสรรหาและชื้นบัญชีผู้ผ ่านการสรรพาเป็มคลุ่มภ'1ค /เฃต 
ผู้ที่ไดัรับการแต่งตั้งต้องดำรงตำแหน่งใบองค์การบริหารส่วบจังหรัดใบกลุ่มภาค/เขตนั้น ๑ ปี จึงจะโอนไปสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอี่บในกลุ่มภาค/เขตอนได้

เม ื่อมีการเรียกรายงานตัว แต่ผู้ผ่านการสรรหาไม่ประสงค์ที่จะไต้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง 
ที่ผ่านการสรรหา ให้ถือว่าผู้นั้นถูกยกเลิกการฃึ้นบัญฃีผู้ผ่านการสรรหาในการดำเนินการสรรหาครังบัน

ข้อ ๒๓ ผู้ผ่านการสรรหาต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดกำหนด หากผ ู้!ดย ังไม ่ผ ่านการอบรมให ้คณะกรรมการข ้าราชการองค ์การ'บร ิหาร 
ส่วนจังหวัดพิจารณาเห็บชอบและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งไปก่อน และบันทึกลงในบัตรประวัติ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานคณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การ 
บร ิหารส ่วนจ ังหวัดทราบ โดยผู้น ั้นต ้องเข ้าร ับการอบรมในโอกาสแรกท ี่ม ีการเป ีดอบรมในหลักส ูตร 
หรือหลักสูตรอึ่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้เทียบได้กับหลักสูตรนั้น 
เว้นแต่ตำแหน่งใดที่ค ุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดให้ผู้ท ี่จะไต้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่กำหนดไวั[นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก่อนจึงจะแต่งตั้งได้ แต่ผู้นั้นยังไม่ผ่านการอบรมก็ให้ 
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งไปรักษาการในตำแหน่งที่จะไต้รับการแต่งตั้งไปพลางก่อน โดยจะแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาไต้!ม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนด 
ไว่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข้อ ๒๙ ความในข้อ ๒๓ ให้นำไปบังคับใช้กับผู้!ต้รับการชื้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาดามประกาศ 
คณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ 
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

ข้อ ๓๐ ใบระยะเวลาเริ่มแรก การนับระยะเวลา ๖๐ วัน ตามข้อ ๑๒ (๑) สำหรับตำแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารที่ว่างก่อนมีประกาศนี้ให้นับตั้งแต่วับที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี & ร พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(ะ๖๑

ไ ^พลเอก -
(อนุ้พงษ์ เผ่าจินดา)

•- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


