
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ทบบนครราชสิมา กทม. ๑๐๓๐๐

£10 มิถุนายน ๒๕๖๓

เร่ือง การดำเนิบการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการส■รรพาหมดแล้ว

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

สิ่งทีส่งมาด้วย บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บรีหารทีมีผู้ผ่านการสรรหาขี้นบัญชีรอการแต่งตง 
จำบวบ ๑ ชุด

ตามที .ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติกำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกบการสอบ 
คัดเสิอกและการคัดเลือกข้าราขการและพนักงาบส่วนท้องทนไห้ตำรงตำแหน่งสายงานผู้บรีหาร (ทบบที ๓) 

พ.ศ. เ£><£๖๑ ตามข้อ ๑๒ (๒) กำหนดว่า กรณคณะกรรมการกลางข้ารา,ชการหรีอพนักงาบส่วนท้องทน 
ได้ตำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บรีหารแล้ว ปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่าน 
การสรรหาแต่มีการเรียกไข้บัญชีครบทั่งบัญชีแล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องกี่บยังมิตำแหน่งว่างทีได้รายงาน 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรีอพนักงานส่วนท้องทนเหลืออยู่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรีอพนักงาน 

ส่วนท้องกี่บอาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องทนดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงาบส่วนท้องทน 
สายงานผู้บรีหารทีตำรงตำแหน่งประ๓ ท ระด้บและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง 
มาดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหารทีว่างโดยการย้าย การโอบ การรับโอนก็ได้ ทั่งนี้ ระยะเวลาการตำเนินการ 
ในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องทนกำหนด ชงประกาศดังกล่าว 
มีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ น้ัน

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติ 
เกี่ยวกับการตำเนิบการสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่า เทีอให้เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๒) ของประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงาน 

ส่วนท้องทบให้ตำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จํงให้องค์กรปกครองส่วนท้องทนตำเนินการ ด้งน้ี 
๑. กรณตำแหน่งบริหารที'โม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการ 

เรียกใช้บัญชีครบทั่งบัญชี (หมดบัญชี)แล้ว (ตำแหน่งทีนอกเหนือจากสิ่งทีส่งมาด้วย)ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทีรายงานตำแหน่งว่างให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำเนินก''ว 

สรรหาและยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวสามารทตำเนินการสรรหาผู้มาตำรงตำแหน่งในสาอง''น 
ผู้บริหารทีว่าง โดยการย้าย การโอบ การรับโอบจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องทนในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องทนประเภทเดียวกัน และเป็นผู้ทีตำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่างได้ ต้ังแต่วันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทงวันที 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓โดยการโอบและรับโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเกี่ยวข้องประสานกันเพื่อกำหนด 
วันโอนและรับโอน และเสนอ ก.จ.จ. a n a  หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารผา

๒. เมื่อมีการย้าย การโอน การรับโอนตามข้อ ๑ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีตำแหน่ง 

สายงานผู้บริหารว่างจากการย้าย การโอน การรับโอนไปตำรงตำแหน่งบริหารทีว่างนี้ให้รายงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
ก.อบด.จังหวัด หรือ ก.เมีองพัทยา เพ่ือ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบด.จังหวัด หรือ ก.เมีองพัทยา จะได้รายงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ตำเนินการสรรหาต่อไป ในการน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ

/  ก.เมีองพัทยา...



ก.ฟ้องพัทยา ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุใบแผนอัตรากำลังให้ข้ดเจนว่า ” อยู่ระหว่าง 

การดำเบีนการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.’’ พร้อมท้ังให้บายกองดํกรปกครองส่วนท้องถ่ินและเลขานุการ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบด.จังหวัด หรือ ก.ฟ้องพัทยา ลงลายมีอข้อ วัน เตือน ปี กำกับไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ใน 
ความวับผิดขอบ และให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพี่อแต่งทั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการกลาง 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ข้งเป็นไปตามข้อ ๑๒ (๒) ของประกาค ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรอง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการลอบคัดเลอกและการกัดเลอกข้าราขการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง 
สายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒(To๑

สำหรับตำแหน่งท่ียังมการข้ินบัญข้ผู้ผ่านการสรรหาเพ่ีอแต่งท้ังให้ดำรงตำแหน่งลายงานผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเป็นการย้าย การโอน การวับโอบตามข้อ ๑๒ (๒) ของประกาศ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลีอกข้าราซการและพนักงาบส่วนท้องถิ่น 

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฎตามถิ่งที่ส่งมาด้วย ดังน้ัน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มตำแหน่งดังกล่าวว่าง หากเป็นตำแหน่งว่างใหม่ (ไม่เกิน ๖๐ วับ) และประสงค์แต่งทั้งผู้มา 
ดำริงตำแหน่งที่ว่างด์งกล่าวจากผู้ผ่านการสรรหาหรือตำแหน่งที่ว่างเกิน ๖๐ วัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องกิน 
รายงานตำแหน่งว่างต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.ฟ้องพัทยา เพ่ีอรายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่ 
กรณีใน่การใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหามาแต่งท้ังใบตำแหน่งท่ีว่างดังกล่าว

ทั้งนั้ หากตำแหน่งใดท่ียังมการข้ีนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารไว้ หากหมด 
บัญชีระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 5งวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะไต้มหนังลือแจ้งเพ่ีอให้ดำเป็นการตามข้อ ๑ 

ต่อไป
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป็ตำแหบ่งว่างเนื่องจากมีการโอนไปดำรงตำแหน่ง 

ตามข้อ ๑ เนื่อไต้ดำเป็นการตามข้อ ๒ แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะสรรหาตำแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารที่ว่างดังกล่าว ด้วยการย้าย การโอน การวับโอน จะต้องดำเป็นการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

ตามข้อ ๑ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีตำแหน่งว่างเน่ืองจากมีการโอบไปดำรงตำแหน่งท่ีว่างดังกล่าว จะต้อง 
ดำเนินการตามข้อ๒ ด้วยโดย ก.จ.จ,ก.ท.จ.ก.อบต.จังหวัดหรือ ก.ฟ้องพัทยา แล้วแต่กรณี จะต้องรายงาน 

ข้อนุลตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่างจากการให้โอนในกรณีดังกล่าว ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบโดยเร็ว
๔. กรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารท ีว่่างเกิน ๖๐ วัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่รายงาน 

ผ่าน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.ฟ้องพัทยา เพ่ีอรายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ตำเป็นการสรรหาตำแหน่ง 
ลายงาบผู้บริหารนั้น ไม่สามารถที่จะดำเป็นการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารได้โดยการย้าย การโอบ การวับโอน 
ตามข้อ ๑ ได้ ทั้งนี้ ต้องรายงาบตำแหน่งสายงาบผู้บริหารที่ว่างให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงาบส่วนท้องถิ่นให้ดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ค. ๒๕๖๑ ก่อน จ้งจะสามารถดำเป็นการตามข้อ ๑ ไต้

จ้งเรืยนมาเพี่อโปรดพัจารณาดำเป็นการต่อไป

Aขอแสดงค'วา!ร่นบถีอ(ฯ
(นายลันตืธร ยิ้มละนัย)

รองอธบดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร. ©-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑


