




ลําดับ 

ที่ 
เดิม ใหม� หมายเหตุ 

1 ประกาศคณะกรรมการ ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร       
งานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
   ข�อ 152 องค
การบริหารส�วนจังหวัดที่มีตําแหน�งสายงาน
ผู�บริหารว�างในทุกกรณี ให�รายงานตําแหน�งว�างต�อ ก.จ.จ.ภายใน 
15 วันนับแต�วันที่ตําแหน�งว�าง เว�นแต�กรณีเกษียณอายุราชการให�
รายงานล�วงหน�าได�ก�อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล�ว
ให�ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีองค
การบริหารส�วนจังหวัดใดได�มีหนังสือรายงาน
ตําแหน�งว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. แล�ว และประสงค
ดําเนินการ
สรรหาผู�มาดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�าง โดยการย�าย การ
โอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนข�าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท�องถิ่นหรือข�าราชการประเภทอื่นที่ไม�ใช�ข�าราชการการเมือง
ในตําแหน�งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข�ารับ
ราชการ หรือการโอนลดระดับตําแหน�งโดยความสมัครใจ ให�
ประกาศวิธีการสรรหาตามความประสงค
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมี
การรายงานตําแหน�งว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ.แล�ว และต�องเสนอ
ชื่อผู�ที่จะแต�งตั้งในตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน 
ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ.ภายใน 60 วัน นับแต�วันที่
ตํ าแหน� ง ว� า ง  เมื่ อครบกํ าหนดระยะเ วลา ดั งกล� าว และ       
องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นไม�ได� 

ร�างประกาศคณะกรรมการ ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร       
งานบุคคลขององค� การบริหารส�วนจั งหวัด จั งหวัดสระบุ รี           
(ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2564 ลงวันที่...........................................2564 
   “ข�อ 152 องค
การบริหารส�วนจังหวัดที่มีตําแหน�งสายงาน
ผู�บริหารว�างในทุกกรณี ให�รายงานตําแหน�งว�างต�อ ก.จ.จ.ภายใน 
15 วันนับแต�วันที่ตําแหน�งว�าง เว�นแต�กรณีเกษียณอายุราชการให�
รายงานล�วงหน�าได�ก�อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล�ว
ให�ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีองค
การบริหารส�วนจังหวัดใดได�มีหนังสือรายงาน
ตําแหน�งว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. แล�ว และประสงค
ดําเนินการสรร
หาผู�มาดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�าง โดยการย�าย การโอน 
การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนข�าราชการหรือพนักงานส�วน
ท�องถิ่นหรือข�าราชการประเภทอื่นที่ไม�ใช�ข�าราชการการเมืองใน
ตําแหน�งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข�ารับราชการ 
หรือการโอนลดระดับตําแหน�งโดยความสมคัรใจ ให�ประกาศวิธีการ
สรรหาตามความประสงค
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงาน
ตําแหน�งว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ.แล�ว และต�องเสนอชื่อผู�ที่จะ
แต�งตั้งในตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ.    
เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ.ภายใน 60 วัน นับแต�วันที่  
ตํ าแหน� ง ว� า ง  เ มื่ อครบกํ าหนดระยะ เ วลา ดั งกล� าว  และ       
องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นไม�ได� 

ร�างประกาศ ก.จ.จ.สระบรุี เรื่อง 
หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
บรหิารงานบุคคลขององค�การ
บรหิารส�วนจงัหวัด จงัหวัดสระบุรี 
(ฉบบัที่ 32) พ.ศ. 2564 ลงวันที่
...........................................2564 
(อยู�ระหว�างการเสนอ ก.จ.จ.
สระบุรี ในการประชุมประจําเดือน 
ธันวาคม 2564) 



ลําดับ 

ที่ 
เดิม ใหม� หมายเหตุ 

 เสนอชื่อผู�ที่จะแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อ 
สํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายใน 60 วัน 
นับแต�วันที่ตําแหน�งว�าง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และ
องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นไม�ได�เสนอชื่อผู�ที่จะแต�งตั้งให�ดํารง
ตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อเสนอ 
ก.จ.จ. พิจารณา ให�องค
การบริหารส�วนจงัหวัดแจ�งตําแหน�งว�างต�อ
สํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อให�มีการดําเนินการสรรหาตามข�อ ......ต�อไป 
และให�ถือว�าการดําเนินการเกี่ยวกับการย�าย การโอน การคัดเลือก
เพื่อรับโอน การรับโอนในตําแหน�งประเภทและระดับเดียวกัน 
การบรรจุกลับเข�ารับราชการ หรือการโอนลดระดับตําแหน�งโดย
ความสมัครใจในครั้งนั้นเป>นอันสิ้นสุด ในการนี้ องค
การบริหาร
ส�วนจังหวัดและ ก.จ.จ. ต�องจัดทําทะเบียนกํากับไว�เป>นหลักฐาน
และหมายเหตุในแผนอัตรากําลังให�ชัดเจนว�า “อยู�ระหว�างการ
ดําเนินการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แล�วแต�กรณี” พร�อมทั้ง
ให�นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ. ลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปA กํากับไว�ในแผนอัตรากําลังที่อยู�ในความ
รับผิดชอบ และให�สงวนตําแหน�งที่ว�าง เพื่อแต�งตั้งจากบัญชีการ
สรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. เท�านั้น 

(2) กรณี ก.จ. ได�ดําเนินการสรรหาตาม (1) แล�วปรากฏว�า     
ไม�มีบัญชีผู�ผ�านการสรรหาหรือมีบัญชีผู�ผ�านการสรรหาแต�มีการ
เรียกใช�บัญชีครบทั้งบัญชีแล�ว แต�องค
การบริหารส�วนจังหวัดยังมี
ตําแหน�งว�างที่ได�รายงาน ก.จ. เหลืออยู� ก.จ. อาจกําหนดให� 

เสนอชื่อผู�ที่จะแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อ 
สํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายใน 60 วัน 
นับแต�วันที่ตําแหน�งว�าง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และ
องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นไม�ได�เสนอชื่อผู�ที่จะแต�งตั้งให�ดํารง
ตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อเสนอ 
ก.จ.จ. พิจารณา ให�องค
การบริหารส�วนจังหวัดแจ�งตําแหน�งว�างต�อ
สํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อให�มีการดําเนินการสรรหาตามข�อ 5 ต�อไป 
และให�ถือว�าการดําเนินการเกี่ยวกับการย�าย การโอน การคัดเลือก
เพื่อรับโอน การรับโอนในตําแหน�งประเภทและระดับเดียวกัน การ
บรรจุกลับเข�ารับราชการ หรือการโอนลดระดับตําแหน�งโดยความ
สมัครใจในครั้งนั้นเป>นอันสิ้นสุด ในการนี้ องค
การบริหารส�วน
จังหวัดและ ก.จ.จ. ต�องจัดทําทะเบียนกํากับไว�เป>นหลักฐานและ
หมายเหตุในแผนอัตรากําลังให� ชัดเจนว�า “อยู�ระหว�างการ
ดําเนินการสรรหาของ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แล�วแต�กรณี” พร�อมทั้งให�
นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ. ลงลายมือ
ชื่อ วัน เดือน ปA กํากับไว�ในแผนอัตรากําลังที่อยู�ในความรับผิดชอบ 
และให�สงวนตําแหน�งที่ว�าง เพื่อแต�งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ 
ก.จ. หรือ ก.จ.จ. เท�านั้น 
   (2) กรณี ก.จ. ได�ดําเนินการสรรหาตาม (1) แล�วปรากฏว�า  
ไม�มีบัญชีผู�ผ�านการสรรหาหรือมีบัญชีผู�ผ�านการสรรหาแต�มีการ
เรียกใช�บัญชีครบทั้งบัญชีแล�ว แต�องค
การบริหารส�วนจังหวัดยังมี
ตําแหน�งว�างที่ได�รายงาน ก.จ. เหลืออยู� ก.จ. อาจกําหนดให� 

 



ลําดับ 

ที่ 
เดิม ใหม� หมายเหตุ 

 องค
การบริหารส�วนจังหวัดดําเนินการสรรหาข�าราชการองค
การ
บริหารส�วนจังหวัดสายงานผู�บริหารที่ ดํารงตําแหน�งประเภท 
ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งเดียวกันกับ
ตําแหน�งว�างมาดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างโดยการย�าย 
การโอน การรับโอนก็ได�  ทั้ ง นี้  ระยะเวลาการดําเนินการ          
ในแต�ละครั้งให�เป>นไปตามที่ ก.จ. กําหนด เมื่อดําเนินการแล�ว 
องค
การบริหารส�วนจังหวัดใดได�เสนอชื่อผู�ที่แต�งตั้งให�ดํารง
ตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอ   
ความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายในระยะเวลาที่ ก.จ. กําหนดแล�ว 
ก . จ . จ .  จะมี ม ติภายหลั ง ระยะ เ วลาที่ กํ าหนดก็ ได�  ทั้ ง นี้            
หากมีตําแหน�งสายงานผู�บริหารว�าง เนื่องจากการย�าย การโอน 
การรับโอน หรือ องค
การบริหารส�วนจังหวัดใดไม�ได�เสนอชื่อ      
ผู� ที่ จ ะ แต� ง ตั้ ง ใ ห� ดํ า ร ง ตํ าแห น� ง ส าย งานผู� บ ริ ห า ร ที่ ว� า ง              
ต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายใน
ระยะเวลาที่ ก.จ. กําหนดให�ถือว�าการดําเนินการสรรหาเกี่ยวกับ
ก า ร ย� า ย  ก า ร โ อน  ก า ร รั บ โ อน นั้ น เ ป> นอั น สิ้ น สุ ด  แล ะ                
ให�องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นแจ�งตําแหน�งว�าง ต�อ ก.จ. เพื่อให�
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า ต าม ข� อ   5  ต� อ ไ ป  ใ น ก า ร นี้          
องค
การบริหารส�วนจังหวัด และ ก.จ.จ. ต�องจัดทําทะเบียนกํากับ
ไว�เป>นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากําลังให�ชัดเจนว�า      
“อยู�ระหว�างการดําเนินการสรรหา ของ ก.จ.” พร�อมทั้งให�     
นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ.            

องค
การบริหารส�วนจังหวัดดําเนินการสรรหาข�าราชการองค
การ
บริหารส�วนจังหวัดสายงานผู�บริหารที่ ดํารงตําแหน�งประเภท   
ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งเดียวกันกับ
ตําแหน�งว�างมาดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างโดยการย�าย 
การโอน การรับโอนก็ได�  ทั้ ง นี้  ระยะเวลาการ ดําเนินการ            
ในแต�ละครั้งให�เป>นไปตามที่ ก.จ. กําหนด เมื่อดําเนินการแล�ว 
องค
การบริหารส�วนจังหวัดใดได�เสนอชื่อผู�ที่แต�ง ตั้งให�ดํารง
ตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอ   
ความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายในระยะเวลาที่ ก.จ. กําหนดแล�ว 
ก . จ . จ .  จะมี ม ติภายหลั ง ระยะ เ วล าที่ กํ าหนดก็ ได�  ทั้ ง นี้            
หากมีตําแหน�งสายงานผู�บริหารว�าง เนื่องจากการย�าย การโอน 
การรับโอน หรือ องค
การบริหารส�วนจังหวัดใดไม�ได�เสนอชื่อ       
ผู� ที่ จ ะ แต� ง ตั้ ง ใ ห� ดํ า ร ง ตํ า แหน� ง ส าย ง านผู� บ ริ ห า ร ที่ ว� า ง               
ต�อสํานักงาน ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ภายใน
ระยะเวลาที่ ก.จ. กําหนดให�ถือว�าการดําเนินการสรรหาเกี่ยวกับ
ก า ร ย� า ย  ก า ร โ อน  ก า ร รั บ โ อน นั้ น เ ป> น อั น สิ้ น สุ ด  แล ะ                
ให�องค
การบริหารส�วนจังหวัดนั้นแจ�งตําแหน�งว�าง ต�อ ก.จ. เพื่อให�
มีการดําเนินการสรรหาตามข�อ  5 ต�อไป ในการนี้องค
การ       
บริหารส�วนจังหวัด และ ก.จ.จ. ต�องจัดทําทะเบียนกํากับ           
ไว�เป>นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากําลังให�ชัดเจนว�า      
“อยู�ระหว�างการดําเนินการสรรหา ของ ก.จ.” พร�อมทั้งให�     
นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดและเลขานุการ ก.จ.จ.            

 



ลําดับ 

ที่ 
เดิม ใหม� หมายเหตุ 

 ลงลายมื อ ชื่อ  วัน  เ ดือน  ปA  กํ ากั บไว�  ในแผนอัตรากํ าลั ง     
ที่อยู�ในความรับผิดชอบ และให�สงวนตําแหน�งที่ว�าง เพื่อแต�งตั้ง
จากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. เท�านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือ ชื่อ วัน เ ดือน ปA  กํ ากับ ไว�  ในแผนอั ตร ากํ าลั ง              
ที่อยู�ในความรับผิดชอบ และให�สงวนตําแหน�งที่ว�าง เพื่อแต�งตั้ง
จากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. เท�านั้น 
    “ภายใต�บั ง คับวรรคหนึ่ง  เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหา
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด ได�ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ
เข�ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับ
การสรรหาแล�ว หากมีเหตุสุดวิสัย และ ก.จ.จ. เห็นว�าไม�สามารถ
ดําเนินการสรรหาได�ภายในหกสิบวันนับแต� วันครบกําหนด      
ตามประกาศดังกล�าว ก.จ .จ. อาจมีมติให�องค�การบริหาร         
ส�วนจังหวัดที่มี ตําแหน�งว�างดําเนินการย�าย หรือการรับโอน
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน�งประเภท 
ระดับ สายงานและมีฐานะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งเดียวกัน
กับตําแหน�งว�างมาดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารที่ว�างให�เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่ ก.จ.จ. กําหนด พร�อมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
ตําแหน�งว�างตามความในวรรคหนึ่งโดยพลัน” 

 

 

 


