
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2563 
…………………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่               
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563” 
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ยกเลิกความในข้อ 5.2 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

     “5.2 ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจ านวน 2 อัตรา ให้เป็นต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา 
โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ได้ตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด 

 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดประสงค์ก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง เพ่ิม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเหตุผลความจ าเป็น             
และต้องผ่านการประเมินตามเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด” 

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 13 และข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
       “ข้อ 13 กรณีต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จัดท าประกาศก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง จ านวน              
1 อัตรา 
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       ข้อ 14 ให้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ระดับสูง ครั้งแรก ด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง หากด าเนินการ
สรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้วต่อมาต าแหน่งว่าง           
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งที่ เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข           
การบริหารงานบุคคลว่าด้วยการนั้นต่อไปได้ 
   หากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมไม่ผ่านการสรรหา ให้ก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง รองรับเป็นการเฉพาะราย เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งพ้นจากต าแหน่ ง           
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุบต าแหน่งนั้น” 

  ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ 
และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

………………………………………. 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ส านักงาน ก.จ.จ. จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ดังนี้ 
       1.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 2 อัตรา คือ 
   (1) ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 
จ านวน 1 อัตรา 
   (2) ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
จ านวน 1 อัตรา 
       1.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขท่ีต าแหน่ง รหัสจังหวัด -1-00-1101-002 เป็นต าแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ทั้งนี้ ไม่ต้องประเมินตามตัวชี้วัด      
ที่ ก.จ.ก าหนด โดยเมื่อก าหนดต าแหน่งแล้วให้รายงานการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวให้ ก.จ.เพ่ือด าเนินการสรรหา
ต่อไป 
   เมื่อมีการปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากระดับกลางเป็น
ระดับสูง โดยในระหว่างการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับสูง) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) คนเดิม
รักษาการในต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ไปพลางก่อนไม่เกิน 
150 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างรักษาการในต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับสูง) ให้เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเงินประจ าต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หากพ้นก าหนดก็ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่          
30 ธันวาคม 2558 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ข้อ 7 
  2. การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 
       2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารต าแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ครั้งแรก ด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น โดย ก.จ. เป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาต้องเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้ 
       2.2 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ครั้งแรก ตามข้อ 2.1 แล้ว ไม่ได้            
ผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้วต่อมาต าแหน่งว่างลง ให้องค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ว่าด้วยการนั้นต่อไปได ้
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       2.3 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) คนเดิมไม่ผ่านการสรรหา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง รหัสจังหวัด -1-00-1101-004 รองรับเป็นการ
เฉพาะราย โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ทั้งนี้ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ให้องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดยุบต าแหน่งนั้น 
 

............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 


