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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

****************************** 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ิน  ประกอบกับ

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542    บญัญัติให้คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั)  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานส่วน

ตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และอํานาจหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนตําบล   และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลสําหรับ

พนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25    แห่ง

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต. )  กําหนด    

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ก.อบต.จงัหวดั)  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2545  

เมื่อวนัท่ี  28  มิถุนายน  2545  ได้มีมติประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ  1   ประกาศนีเ้รียกว่า     “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ”  

  ข้อ  2   ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  24  ตลุาคม  2545  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3   ภายใต้บทกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับ             

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล

กําหนด    บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสัง่อ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนท่ีมีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี ้               

หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทกําหนดตามประกาศนี ้   ให้ใช้บทกําหนดในประกาศนีแ้ทน 
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ข้อ  4   ในประกาศนี ้

  “  ก.อบต. ”   หมายความวา่   คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล   ตามกฎหมาย 

วา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  

  “ คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 

  “  พนกังานส่วนตําบล ”  หมายความว่า   พนกังานส่วนตําบล    ซึ่งได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้

ตามประกาศนี ้   ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล   โดยมีตําแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนในองค์การบริหารสว่นตําบล 

  " พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน ”  หมายความว่า  พนกังานเทศบาล  ข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร   พนกังานเมืองพทัยา   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และข้าราชการหรือพนกังาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังานส่วนตําบล    โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึ่งได้รับการบรรจุ

และแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินนํามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน 

  “ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน   ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน  และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้ 

นอกจากพนกังานสว่นตําบล  และพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน 

  ข้อ  5   ให้ประธานกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รักษาการตาม

ประกาศนี ้  และให้มีอํานาจตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามประกาศนี ้

หมวด  1 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ข้อ  6    ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล   ต้องมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม    ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีอายไุมต่ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 

(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ   ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ข้าราชการการเมือง  

(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้    ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   ดงันี ้
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1)  โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

2)  วณัโรคในระยะอนัตราย 

3)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

4)  โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ 

5)  โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถกูสัง่ให้พกัราชการ   หรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน             

ตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนตําบล 

ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน    หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี    จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(9)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

(10) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุเพราะกระทําความผิด

อาญา    เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ   

(12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทัว่ไป    หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นตําบล   ตามกฎหมาย 

วา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก   เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือ            

หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนตําบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14)  ไมเ่ป็นผู้ เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ                                              

  ข้อ  7    ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นตําบล     ซึง่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ 

ต้องห้ามตามข้อ  6   คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ 

เข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นตําบลได้ ในกรณี ดงันี ้

(1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6  (7)  (9)  (10)  หรือ  (14) 

(2)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6 (11) หรือ (12) ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกิน 

สองปีแล้ว  และมิใชก่รณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(3) ผู้ซึ่งขาดคณุสมบตัิตามข้อ  6 (13 )  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใชก่รณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 



- 4 - 

  ข้อ  8   ผู้ ท่ีเป็นพนกังานส่วนตําบล    ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม            

ข้อ  6    ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เว้นแตค่ณุสมบตัิตามข้อ  6  (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาด

คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

  ข้อ  9   การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7            

ของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประโยชน์ของ

ทางราชการท่ีจะได้รับ  และมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ในการประชุม

ปรึกษายกเว้นคณุสมบตัหิรือลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว    ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ประชมุพิจารณาลงมติ    โดยจะต้องได้คะแนนเสียงส่ีในห้าของจํานวนกรรมการในท่ีประชมุ และการลงมติ

ให้กระทําโดยลบั 

  ข้อ  10   ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบตัิ  หรือมี

ลกัษณะต้องห้าม คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นให้ 

เข้ารับราชการได้  ดงันี ้

(1)  ผู้ซึ่งขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามในการท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังาน

ส่วนตําบล     และเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นได้   

ให้ผู้นัน้ย่ืนคําขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัิ

หรือมีลกัษณะต้องห้าม  เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้ มีเกียรติอนัควรเช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็น          

ผู้ รับรองความประพฤต ิ  ให้ย่ืนคําขอและหนงัสือรับรอง   ตามแบบท้ายประกาศนี ้ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

(2) การขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณายกเว้น 

ในกรณีขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้าม  เพ่ือสมคัรหรือกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล    

จะย่ืนคําขอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสว่นตําบลขององค์การบริหารสว่นตําบลท่ีผู้นัน้ประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 

 (3)   ในกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนคําขอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ให้ส่งเร่ืองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา หรือ กรณีย่ืนต่อประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลพิจารณา  

และถ้าต้องการจะรับผู้ ย่ืนคําขอนัน้เข้ารับราชการ   ก็ให้ดําเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบรายละเอียด

เก่ียวกบัประวตัิส่วนตวั    ประวตัิการรับราชการ   หรือการทํางาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือ

ความเส่ือมเสีย   และความประพฤตขิองผู้นัน้  โดยให้สอบสวนจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน   และผู้ มีเกียรติ

ซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเช่ือถือได้   แล้วพิจารณาอีกชัน้หนึ่งว่ายงัต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการหรือไม ่       

ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเร่ืองการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทัง้เอกสาร หลักฐานการสอบสวนนัน้ให้

เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ดําเนินการตอ่ไป    และหากประธาน
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กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ต้องการรับผู้ ย่ืนคําขอนัน้เข้ารับราชการ  ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้   

ผู้นัน้และเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ 

(4)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แจ้งผลการพิจารณา

ตาม (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบภายในหกเดือนนบัแต่

วนัท่ีเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ส่งเร่ืองไปให้ถือว่าองค์การบริหารส่วน

ตําบลนัน้ไม่ต้องการจะรับบรรจุ   ให้เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )               

ยตุเิร่ืองและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบ 

(5)  เม่ือเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้รับเร่ืองการ

สอบสวนตาม (3)   เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั)ก็ให้ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณา 

(6)  การขอยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม   เพ่ือสมคัรสอบ   

แข่งขนัหรือเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานส่วนตําบล     ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนกังานส่วนตําบล  

ย่ืนคําขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้เลขานุการ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล   ( ก.อบต.จงัหวดั )รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้

เพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    แล้ว

ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาลงมตลิบัตามข้อ 9 

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ได้พิจารณาลงมติ

สําหรับผู้ขอยกเว้นกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามรายใด   และผู้นัน้ไม่ได้รับการยกเว้น  การ

ขอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมี

ลกัษณะต้องห้ามอีก    ผู้นัน้จะขอได้ต่อเม่ือเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี    นบัแต่วนัท่ี

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมต ิ

หมวด  2 

การกาํหนดประเภท จาํนวน และอัตราตาํแหน่ง 

“ขอ ๑1 ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ใหมี 4 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

 
/(2) ตําแหนง..... 

 
-2- 
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(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ระดับฝาย ระดับสวน ระดับกอง ระดับสํานักในองคการบริหารสวนตําบล หรือตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

(3 )  ตําแหนงประเภทวิช าการ  ได แก  ตําแหนง ที ่จํา เป นต อง ใช ผู สํา เ ร ็จ
การศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด เพื่อ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 

 (4) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และตําแหนงประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น” 
  [ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

“ขอ 11/1 ระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบล ใหมีระดับ ดังนี้ 
 (1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน มี 3 ระดับ 
 (ก) ระดับตน 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 
 (2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน มี 3 ระดับ 
  (ก) ระดับตน 
  (ข) ระดับกลาง 
  (ค) ระดับสูง 
 (3) ตําแหนงประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ 
  (ข) ระดับชํานาญการ 
  (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 (4) ตําแหนงประเภทท่ัวไป มี 3 ระดับ 
  (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
  (ข) ระดับชํานาญงาน 
  (ค) ระดับอาวุโส” 

  [ข้อ 11/1  เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

“ขอ ๑1/2 การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวเปน
บรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดตําแหนงเปนประเภทและสายงานตาม
ลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยูในระดับ
เดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของาน ความกาวหนาในสายงานตามหลักเกณฑ โดยประเภทและสายงานของระดับ
ตําแหนงตามขอ 11/1 มีดังนี้ 
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 (1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 
  (ก) ระดับตน ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

  (ข) ระดับกลาง ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรอง
ปล ัด องค ก า รบ ร ิห า ร ส ว น ตําบล  ต ามขนาดและ โค ร งส ร า ง ขององค ก า รบ ร ิห า รส วน ตําบล ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

  (ค) ระดับสูง ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

 (2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
  (ก) ระดับตน ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝาย หรือระดับ

กองตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด 

  (ข) ระดับกลาง ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับสวน หรือระดับ
กองตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลกําหนด 

  (ค) ระดับสูง ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก ตามขนาด
และโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

 (3) ตําแหนงประเภทวิชาการ 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใช

ความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
  (ข) ระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณโดยใช

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวชิาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ี
ยาก หรือตําแหนงซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก 

  ( ค )  ระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติ งานท่ี มี
ประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก หรือตําแหนงซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก 

  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
งาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 

 (4) ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
  (ก )  ระดับปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานระดับตน ซ่ึง

ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
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  (ข) ระดับชํานาญงาน ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ี
คอนขางยาก หรือตําแหนงซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก 

  (ค) ระดับอาวุโส ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานคอนขางสูง ในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานท่ีตอง 
ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยากมากหรือตําแหนงซ่ึง
ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาท่ีคอนขางยากมาก 
 ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหระบุประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงในสายงาน
และระดับตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ท่ีจําเปน ตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 
  [ข้อ 11/2  เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

 “ขอ 11/3 พนักงานสวนตําบลผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานเริ่มตน
ระดับใด และตําแหนงระดับใด ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลได
กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและ
มาตรฐาน ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงตามประกาศนี้ 
และให ถือวาระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูนั้น เทียบเทา กับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีกําหนดตามประกาศนี้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนใน
การแตงตั้ง การเลื่อนระดับ การยาย การโอน การรับโอน ดังนี้ 
  (1) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ของสาย
งานเริ่มตนจากระดับ 1 และสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
  (2) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1 และสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 
  (3) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 7 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขา
สูประเภทตําแหนงท่ัวไป ระดับอาวุโส 
  (4) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 3 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
  (5) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของ
สายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  (6) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มตน
จากระดับ 3 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  (7) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ที่ไมใชตําแหนง  นัก
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงอํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 
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  (8) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับ 8 ท่ีไมใชตําแหนงนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงอํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง 
  (9) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับ 6 หรือ ระดับ 7 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงบริหารทองถ่ิน ระดับตน 
  (10) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับ 8 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงบริหารทองถ่ิน ระดับกลาง 
  [ข้อ 11/3  เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

  “ขอ 11/4 พนักงานสวนตําบล ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และ
ระดับใด ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดกําหนดไวตามประกาศการ 
จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ฉบับลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื ่องมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2546 เม่ือไดมีการจัดเขาสูมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามท่ีกําหนดตามขอ 11/3 แลว ใหนําระยะเวลา
การดํารงตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิมมานับรวมกับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีไดรับการจัดเขาสูตําแหนง เพ่ือประโยชนในการเลื่อนระดับ การแตงตั้ง 
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก  โดยมีหลักเกณฑการนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ 
  [ข้อ 11/4   เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

  ข้อ  12    การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอตัราตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลในองค์การ

บริหารสว่นตําบล ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดบัใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใด   ต้องคํานึงถึงลกัษณะ

หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน    ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล    และ

งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยการกําหนดตําแหน่งดงักล่าวต้องเทียบได้ใน

มาตรฐานเดียวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามญั 

  ข้อ  13    การกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลในส่วนราชการ    ว่าจะมีตําแหน่งใด 

ระดบัใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัทําเป็นแผนอตัรากําลงั

ของพนกังานส่วนตําบล    เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง   และการใช้ตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล    

โดยเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง   ให้องค์การบริหาร

สว่นตําบลคํานงึถึงภารกิจ   อํานาจหน้าท่ี   ความรับผิดชอบ   ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ   ความยากคณุภาพของ

งาน   และปริมาณงาน    ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารสว่นตําบลท่ีจะต้องจา่ยในด้านบคุคล  

 

 

  ข้อ  14    การกําหนดตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล    ตําแหนง่ใดเป็นตําแหนง่ระดบัใด  
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ให้ประเมินความยากและคณุภาพของงานในตําแหน่งนัน้    แล้วปรับเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.)  จดัทําไว้ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

อตัราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง     การปรับตําแหน่งเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง่  ให้จดัตําแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัเข้าประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัตําแหน่งใน

สายงานเดียวกันท่ีมีความยากและคณุภาพของงานอยู่ในระดบัเดียวกันโดยประมาณ   เข้ากลุ่มตําแหน่ง

เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ข้อ  15    ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัพนกังานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอตัรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล    

ประกอบด้วย 

        (1)  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล     เป็นประธาน   

(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล                เป็นคณะทํางาน 

(3)   ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ              เป็นคณะทํางาน 

      (4)  พนกังานสว่นตําบล      เลขานกุารคณะทํางาน 

  ข้อ  16    ให้คณะกรรมการจดัทําแผนอตัรากําลงั   จดัทําแผนอตัรากําลงัขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  โดยให้คํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ  ความยากและคณุภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการตา่ง ๆ  ใน

องค์การบริหารส่วนตําบล   ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะต้องจ่ายในด้าน

บคุคล   และการจดัสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยกําหนดเป็นแผนอตัรากําลงัของ

องค์การบริหารส่วนตําบล  ในระยะเวลา 3 ปี  และแผนอตัรากําลงัดงักล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

สาระสําคญั  ดงันี ้

(1) บทศึกษาวิเคราะห์อํานาจหน้าท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร             

สว่นตําบลในชว่งระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกําลงัคนทัง้หมดขององค์การบริหารส่วนตําบล                

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  ว่าต้องการกําลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จํานวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏิบตัิงาน    

ตามภารกิจท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกําลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและกําลงัคนท่ี

ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึน้   อัตราความต้องการกําลังคนเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายงานหรือได้รับ

มอบหมายเพิ่มขึน้   อตัราการสญูเสียกําลงัคนในแตล่ะปี 
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(4) บทศกึษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลงัคน   เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้

กําลงัคนท่ีมีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด    โดยสํารวจและประเมินความรู้

ความสามารถของกําลงัคนท่ีมีอยู่  การพฒันาหรือฝึกอบรมกําลงัคนท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  และใช้

กําลงัคนท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะส่วน

ราชการ  การแบง่งานภายในส่วนราชการ  การกําหนดตําแหนง่และระดบัตําแหนง่ตา่ง  ๆ โดยมีหลกัเกณฑ์เบือ้งต้น   ดงันี ้

1)  กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล           

ให้เป็นไปตามประกาศกําหนดสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นตําบล   

 2)  การกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลและระดบัตําแหน่งพนกังานส่วน

ตําบลประจําในส่วนราชการตา่งๆ ตามโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตาม (ก)    โดยพิจารณากําหนด

ตําแหน่งเป็นตําแหน่งใด   สายงานใด   ระดบัใด  และมีจํานวนเท่าใด   ให้เป็นไปตามแผนอตัรากําลงั

พนกังานส่วนตําบล ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําขึน้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) แล้ว 

3)  ตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล  ท่ีกําหนดในส่วนราชการตาม (ข)    ต้องเป็น

ตําแหน่งสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.)  ได้จดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ไว้แล้ว   สําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ระดบั 2    หรือระดบั 3  ทกุตําแหน่ง

สายงาน ให้กําหนดตําแหนง่เป็นตําแหนง่ระดบัควบ เป็นระดบั 1-3   ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5แล้วแตก่รณี    

4)  การกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลตามแผนอตัรากําลงั  ให้กําหนดเป็น

แผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในระยะเวลา 3 ปี   โดยให้แสดงกรอบอตัรากําลงัของ

องค์การบริหารสว่นตําบลทัง้หมด   และการกําหนดตําแหนง่เพิ่มใหมเ่ป็นรอบปีท่ีหนึง่  ปีท่ีสอง และปีท่ีสาม  

5)  ในการกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล    ตามแผนอัตรากําลังของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจดัทําขึน้ในครัง้แรกตามประกาศนี ้    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดเป็น

ตําแหน่งสายงานใด   ระดบัใด   จํานวนเท่าใด   ในส่วนราชการตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล   ภายใต้

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงันี ้

5.1  องค์การบริหารสว่นตําบลขนาดใหญ่   ให้กําหนดระดบัตําแหนง่  ดงันี ้

(ก)  กําหนดตําแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นระดบั 8 

หรือ   ระดบั 7 

(ข) อาจกําหนดตําแหนง่รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล เป็น 

 ระดบั 8 หรือ ระดบั 7  ได้(รองปลดั อบต. กําหนดเป็นระดบั 8 ได้

ตอ่เม่ือมีการกําหนดสว่นราชการระดบักองเป็น ระดบั 8) 
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(ค) กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็น

ระดบั 8 หรือระดบั 7 

5.2  องค์การบริหารสว่นตําบลขนาดกลาง   ให้กําหนดตําแหนง่  ดงันี ้

(ก)  กําหนดตําแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นระดบั 7 

หรือระดบั 6  

(ข) อาจกําหนดตําแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น

ระดบั 7 หรือ  ระดบั 6 ได้  

(ค) กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน  เป็น

ระดบั 7 หรือระดบั 6 

5.3 องค์การบริหารสว่นตําบลขนาดเล็ก  ให้กําหนดตําแหนง่  ดงันี ้

(ก) กําหนดตําแหนง่ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นระดบั   6 

(ข) กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน  เป็น

ระดบั  6 

5.6  การกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลตําแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตําบล   

ให้พิจารณากําหนดได้ตามความเหมาะสม   ความจําเป็น   ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ   ความยากและ

คณุภาพของงาน   และปริมาณงาน   และให้คํานึงถึงตําแหน่งสายงานของตวัพนกังานส่วนตําบล   ท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนัประกอบด้วย 
[ข้อ 16 (5)  5) 5.1 (ข) และ (ค) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เก่ียวกบัการกําหนดระดบัตําแหน่ง

ผู้บริหารใน อบต.ขนาดใหญ่ และ อบต.ขนาดกลาง ลงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2550] 

  ข้อ  17    ตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลมีช่ือในการบริหารงานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย

วา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล   และมีช่ืออ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ดงันี ้

(1) ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

(2) รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

(3) หวัหน้าสํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

(4)  ผู้ อํานวยการกอง หรือ หวัหน้าสว่น 

  ข้อ  18    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอแผนอตัรากําลงัท่ีได้จดัทําขึน้ตามข้อ 16            

ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ    เม่ือคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบล

ประกาศใช้แผนอตัรากําลงัดงักล่าว   เพ่ือเป็นกรอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งขององค์การ

บริหารสว่นตําบลตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล                  

3  ปีแล้ว   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจดัทําแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล     

ตามข้อ  16   เป็นระยะเวลา 3 ปี   ในรอบถดัไป  

  ข้อ  19    ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  

(ก.อบต.จงัหวดั)  ตามข้อ 18  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นว่าแผน

อตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบลยงัไม่เหมาะสม   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการปรับปรุง

แผนอตัรากําลงัดงักลา่ว   ตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หาก

องค์การบริหารส่วนตําบล   มีความเห็นว่าแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล  มีความเหมาะสมแล้ว    

และแจ้งยืนยนัแผนอตัรากําลงัตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.)  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึง่  

เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  

  ข้อ  20    เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กําหนดให้มีตําแหน่ง

พนกังานส่วนตําบล   ตําแหน่งใด  ระดบัใด  ในส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใดตามแผนอตัรากําลงัแล้ว       

ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ประสานกบัองค์การบริหารส่วนตําบล   เพ่ือจดัสรร

เงินงบประมาณในแตล่ะปี   สําหรับตัง้จา่ยเป็นอตัราเงินเดือนของตําแหนง่ดงักลา่วให้สอดคล้องกนั 

  ข้อ  21  ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หากองค์การบริหารส่วนตําบล   มีเหตผุลความจําเป็นต้องกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลเพิ่มใหม่ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดในแผนอตัรากําลงั  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน หรือ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้   ซึง่องค์การบริหารสว่นตําบลไมส่ามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่โดย 

ปรับเกล่ียจากตําแหนง่อ่ืนได้  และไมเ่ป็นภาระทางงบประมาณคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ตําบล  ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่ตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

  การเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชีแ้จงเหตุผล              

ความจําเป็นท่ีต้องขอกําหนดตําแหน่ง  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณา  

โดยมีรายการ   ดงัตอ่ไป 
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(1)  เหตผุลความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนดตําแหนง่เพิ่มใหม ่

(2) ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ   ความยากและคณุภาพของงาน  หรือปริมาณงานท่ี          

เพิ่มขึน้จากเดมิ ถึงขนาดจําเป็นต้องกําหนดตําแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่

(3) ช่ือตําแหนง่ สายงาน ระดบัตําแหนง่ และจํานวนตําแหนง่ท่ีขอกําหนดเพิ่มใหม ่

(4)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง่ท่ีขอกําหนดเพิ่มใหม ่

(5)  ส่วนราชการท่ีกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่   โดยให้แสดงกรอบอตัรากําลงัท่ีมีอยู ่       

ตามแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารสว่นตําบล   และตําแหนง่ท่ีขอกําหนดเพิ่มใหม ่

(6)  เหตผุลความจําเป็นอ่ืน 

     “ข้อ 22 การขอกําหนดตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล ซึง่เป็นการกําหนดตําแหน่งในสายงาน

อ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ยงัไมไ่ด้จดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง่ไว้ ให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่ีขอกําหนดตําแหน่งนัน้ จดัทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน้ เพ่ือให้

ทราบถึงประเภทตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง ระดบัตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกั คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่ ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น พร้อมเสนอเหตผุลความจําเป็นท่ีจะต้องขอกําหนดตําแหน่ง

ดงักลา่ว เสนอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล พิจารณาจดัทําเป็นมาตรฐานกําหนดตําแหนง่พนกังานส่วนตําบลตอ่ไป” 
  [ข้อ 22   แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของ อบต. ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558] 

  ข้อ  23    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับความเห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่

ตามข้อ  21  หรือข้อ  22   แล้วแตก่รณี   ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล

นัน้   โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัรากําลงัขององค์การ

บริหารสว่นตําบลตอ่ไป 

  ข้อ  24    ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตรวจสอบการกําหนด

ตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลให้เหมาะสม   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการกําหนดตําแหน่งใด ไม่

เหมาะสมก็ดี  การใช้ตําแหน่งใดไม่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  

กําหนดก็ดี  หรือลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหน่งใดท่ี  คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กําหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.

จงัหวดั )  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนัน้เสียใหม่ให้เหมาะสม    ทัง้นี ้  คณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแทน ก็ได้ 

  ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ตามวรรคหนึง่   คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  

มอบหมาย  มีอํานาจยบุเลิกตําแหนง่หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล    โดยให้ 
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องค์การบริหารสว่นตําบลดําเนินการให้เป็นไปตามมตหิรือคําสัง่นัน้    

  ข้อ 25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล  ตามข้อ  24   คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ ได้รับมอบหมายมีอํานาจเปล่ียนแปลง

เก่ียวกบัตําแหนง่พนกังานสว่นตําบลได้  

  ข้อ  26    การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล ตาม ข้อ  25   สามารถ

กระทําได้  5  ประการ ดงันี ้

(1) การปรับระดบัตําแหนง่ให้สงูขึน้ในตําแหนง่สายงานเดมิ 

(2) การปรับลดหรือขยายระดบัตําแหนง่  

(3) การปรับเกล่ียตําแหนง่ โดยไมเ่ปล่ียนตําแหนง่สายงาน 

(4) การปรับเกล่ียตําแหนง่ โดยเปล่ียนตําแหนง่สายงาน หรือระดบัตําแหนง่ 

(5) การยบุเลิกตําแหนง่ 

ข้อ  27    การปรับระดบัตําแหน่งให้สงูขึน้ในตําแหน่งสายงานเดิม   เพ่ือให้เหมาะสมกบั

ระดบัความยากและคณุภาพของงานในตําแหนง่ท่ีเปล่ียนแปลงไป   ดําเนินการได้   ดงันี ้

(1) ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งระดบัควบ   ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

สามารถปรับระดบัตําแหนง่ให้มีระดบัสงูขึน้ในระดบัควบได้   เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้   สําหรับการปรับระดับตําแหน่งใดให้สูงขึน้นอกระดับควบ          

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบล  ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ี

สงูขึน้ ท่ีกําหนดในหมวด 9 

(2) ตําแหนง่ผู้บริหาร  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจะขอปรับระดบัตําแหน่งให้

สงูขึน้ของตําแหนง่ใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  28    การปรับลดหรือขยายระดบัตําแหน่งของตําแหน่งโดยไม่เปล่ียนตําแหน่งสายงาน   

เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  หรือการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งในสายงานเร่ิมต้นของ

ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงาน ท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ระดบั 2 หรือระดบั 3  แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหารส่วน

ตําบล   มีอํานาจปรับลดหรือขยายระดบัตําแหน่งดงักล่าว  เพ่ือรองรับการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการหรือ

การแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่ได้ 

ข้อ  29    การปรับเกล่ียตําแหน่งโดยไม่เปล่ียนตําแหน่งสายงาน  เป็นการตดัโอนตําแหน่ง

ในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง    ไปกําหนดเป็นตําแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน   โดยไม่

เปล่ียนตําแหนง่สายงาน  ทัง้นี ้ เพ่ือให้สามารถปรับเกล่ียตําแหน่งในสายงานเดียวกนัท่ีมีอยู่  ให้สามารถใช้

ตําแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ    โดยให้องค์การ
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บริหารส่วนตําบลเสนอเร่ืองขอปรับเกล่ียตําแหน่งให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  30    การปรับเกล่ียตําแหน่งโดยเปล่ียนตําแหน่งสายงาน   หรือระดบัตําแหน่งเป็นการตดั

โอนตําแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด  ไปกําหนดเป็นตําแหน่งในสายงานอ่ืนในส่วนราชการ

เดียวกนั หรือสว่นราชการอ่ืน และตําแหนง่ท่ีกําหนดนัน้อาจเปล่ียนระดบัตําแหนง่ด้วยก็ได้   ทัง้นี ้  เพ่ือให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลสามารถปรับเกล่ียตําแหนง่ท่ีมีอยู่ในกรอบอตัรากําลงัให้สามารถใช้ตําแหน่งให้เกิดประโยชน์ใน

องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างสงูสดุและมีประสิทธิภาพ    โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับเกล่ีย

ตําแหนง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  31    การยบุเลิกตําแหน่ง  เป็นการยบุเลิกตําแหน่งในสายงานใด ๆ ท่ีมีอยู่ในกรอบ

อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีเห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์แล้ว    โดยให้

องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอยบุเลิกตําแหน่งให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ตําแหนง่ท่ีจะยบุเลิกนัน้ต้องเป็นตําแหนง่ว่าง 

  กรณี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอให้ยุบเลิกตําแหน่ง   และองค์การบริหารส่วนตําบลยังยืนยันใน

ความเห็นเดิม   ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณาและให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  

  ข้อ  32    การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามข้อ  27 (2)  ข้อ 29 และข้อ 30                  

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลชีแ้จงเหตผุลความจําเป็นท่ีต้องขอกําหนดตําแหน่ง   ให้คณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาโดยมีรายการ   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เหตผุลความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ใหม ่

(2) ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ  ความยากและคณุภาพของงาน   หรือปริมาณงานท่ี             

เพิ่มขึน้จากเดมิถึงขนาดจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ใหม ่

(3) ช่ือตําแหน่ง สายงาน ระดบัตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งท่ีขอปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนง่ใหม ่

(4) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง่ท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ใหม ่

(5) ส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม ่   โดยให้แสดงกรอบอตัรากําลงั    

ท่ีมีอยูต่ามแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล   และตําแหนง่ท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ใหม ่

(6) เหตผุลความจําเป็นอ่ืน 



- 17 - 

                   การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง   ให้พิจารณาถึง

เหตผุลและความจําเป็นในด้านปริมาณและคณุภาพของงานเป็นสําคญั  โดยมิให้ขออนุมตัิปรับปรุงการ

กําหนดตําแหน่ง เพ่ือเหตุผลด้านตวับุคคล  และให้คํานึงถึงจํานวนของลูกจ้างทัง้ประจําและชั่วคราวท่ี

ปฏิบตัิงานในงานนัน้ด้วย   ทัง้นี ้  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยดังบประมาณด้าน

รายจ่ายด้านบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย    และให้พิจารณาถึงความสําคญั   ความเหมาะสม

และถกูต้องของกรอบตําแหน่งในงานนัน้ด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ควรจะให้ตําแหน่งในงานนัน้สามารถ

รองรับความก้าวหน้าของบคุลากรในงานนัน้ได้ 

  ข้อ  33   ในกรณีท่ีปริมาณและคณุภาพของงานเปล่ียนแปลงไปมาก  และได้พิจารณาขอ       

อนุมตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการใด   ควรพิจารณาจดัหาตําแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากร          

ผู้ครองตําแหน่งเดิมท่ีขออนมุตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งด้วย   และก่อนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล       

จะขออนุมตัิปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการกบัตําแหน่งท่ีว่าง  

และมีความจําเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการปรับเกล่ียตําแหนง่ไปไว้ในงานท่ีมีความสําคญัและจําเป็นเร่งดว่น 

  ข้อ  34    ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามข้อ 32  

หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งยงัไม่

เหมาะสม    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล    

( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งมีความ

เหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยนัการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล   

(ก.อบต.จงัหวดั) ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 

เป็นประการใด   ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  

  ข้อ  35    ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล                  

หากองค์การบริหารสว่นตําบล   มีเหตผุลความจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง   เพ่ือรองรับภารกิจ  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลกัษณะงาน  หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเสนอ               

ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  36    กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 30         

เป็นการกําหนดตําแหนง่สายงานใหม ่ ซึ่งเป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) 

ยงัไมไ่ด้จดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดงักล่าว 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน้  เสนอไปพร้อม
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กนัด้วย  ทัง้นี ้   เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทตําแหน่ง ช่ือตําแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หน้าท่ี

และความรับผดิชอบของตําแหนง่ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่  และระดบัตําแหนง่   

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากมีความ 

เห็นชอบตามท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเสนอ  ให้เสนอเร่ืองขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เพิ่มใหม ่  

ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง   พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต. ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีองค์การ

บริหารสว่นตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เพิ่มใหม ่  ให้นําความท่ีกําหนดในข้อ 34 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  37    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด

ตําแหน่งตามข้อ 27 (2)  ข้อ 29  ข้อ 30  หรือข้อ 31  แล้วแตก่รณี    ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน

อตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้  โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแก้ไขปรับปรุง

รายละเอียดในแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารสว่นตําบลตอ่ไป 

หมวด  3 

อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนท่ี 1 

อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

  ข้อ 38 อตัราเงินเดือนและอตัราเงินประจําตําแหน่งของพนกังานสว่นตําบลให้เป็นไปตาม

บญัชีอตัราเงินเดือนและอตัราเงินประจําตําแหนง่ท้ายประกาศนี ้

  อตัราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอตัราเงินประจําตําแหน่งของพนกังานครูให้เป็นไปตาม

อตัราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอตัราเงินประจําตําแหนง่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครู และ

บคุลากรทางการศกึษา โดยอนโุลม 

  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานครูให้

เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาแล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
[ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.  ลงวันที่  2 ตุลาคม  2556] 
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  ข้อ 38/1 บญัชีอตัราเงินเดือนของพนกังานสว่นตําบลท้ายประกาศนี ้บญัชี 1 ให้มีผลตัง้แต่

วันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บญัชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลท้ายประกาศนี ้บญัชี 2      

ให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และบญัชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล       

ท้ายประกาศนี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 

 [ข้อ 38/1 เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.  ลงวันที่  2 ตุลาคม  2556] 

  ข้อ  39    (ยกเลิก) 
[ข้อ 39 ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ข อ ง 

อบต.  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558] 

  ข้อ 40 พนกังานส่วนตําบลซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด 

ให้ได้รับเงินเดือนขัน้ต่ําของตําแหนง่ประเภท สายงาน และระดบันัน้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต่ําของระดบันัน้อยูแ่ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 

หรือหากไมมี่เงินเดือนท่ีเทา่เดมิ ก็ให้ได้รับในขัน้ท่ีมีอตัราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสงูกวา่ 

  (2 )  ผู้ นั น้ ไ ด้ รับป ริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาห รือวิชา ชีพ ซึ่ ง

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรหรือ

วิชาชีพนัน้เป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตัง้ และกําหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับในตําแหน่ง 

ประเภท สายงาน ระดบั และขัน้ใด ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดบั และขัน้ตามท่ี ก.อบต. 

กําหนดท้ายประกาศนี ้

  (3) ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสงูขึน้ซึ่ง ก.

อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึน้หรือสูงขึน้นัน้เป็น

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้และกําหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดบั 

และอตัรานัน้ไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดบั 

และขัน้ท่ี ก.อบต. กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ผู้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าเพิ่มหรือสูงขึน้จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) จะต้องดํารงตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตัง้โดยใช้วุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนปุริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ ได้รับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า เม่ือปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
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   (ข) ผู้ ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึน้จากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งท่ี

ได้รับแตง่ตัง้โดยใช้วฒุิปริญญาตรีมาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

  (ค) ผู้ ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึน้จากปริญญาโทจะต้องดํารงตําแหน่งท่ี

ได้รับแตง่ตัง้โดยใช้วฒุิปริญญาโทมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี 

   (4) ผู้นัน้ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ประเภทใด สายงานใด ท่ี ก.อบต. กําหนดใน

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ตําแหน่งประเภท และสายงานนัน้ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขัน้ต่ําของเงินเดือน

สําหรับตําแหนง่ระดบันัน้ ให้ได้รับเงินเดือนในระดบัและขัน้ท่ี ก.อบต. กําหนด 

 (5) ผู้นัน้ได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมในระดบัท่ีต่ํากว่าตําแหน่งเดิม 

หรือจากตําแหนง่ประเภทบริหารท้องถ่ินหรืออํานวยการท้องถ่ิน ไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ

หรือประเภททัว่ไป หรือจากตําแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไป ให้ได้รับ

เงินเดือนในแตล่ะกรณี ดงันี ้

   (ก) ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตัง้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนใน

ขัน้ท่ีมีอตัราเงินเดือนเทา่เดิม หรือหากไม่มีอตัราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขัน้ท่ีมีอตัราเงินเดือนใกล้เคียง

ท่ีสงูกวา่ แตต้่องไมส่งูกวา่ขัน้สงูของตําแหนง่ประเภท ระดบันัน้ 

   (ข) ในกรณีท่ีเป็นการแตง่ตัง้โดยเป็นความประสงค์ของตวัพนกังานส่วนตําบล 

ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เงินเดือนสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีมีอตัราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มี

อตัราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับขัน้ท่ีมีอตัราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีไม่สงูกว่าเงินเดือนเดิม แตถ้่าผู้นัน้ได้รับ

เงินเดือนสูงกว่าขัน้สูงของเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตัง้อยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สูงของ

ระดบัตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

 (6) ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมในระดบัท่ีสูงขึน้ หรือจากตําแหน่ง

ประเภททัว่ไป ไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการหรืออํานวยการท้องถ่ิน หรือจากตําแหน่งประเภท

วิชาการไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอํานวยการท้องถ่ิน หรือจากตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ิน ไป

แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขัน้ต่ําของขัน้เงินเดือนสําหรับ

ตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้อยูแ่ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีมีอตัราใกล้เคียงท่ี

สงูกวา่ 
[ข้อ 40 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558] 

 

 ข้อ 41 การกําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพตามข้อ 40 (3) 

ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดบั และขัน้ใด ให้พิจารณาดําเนินการดงันี ้

    (1) ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มหรือสูงขึน้ต้อง

เป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ี ก.ท. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคณุสมบัติเฉพาะ



- 21 - 

ตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ ไม่ว่าพนกังานส่วนตําบลผู้

นัน้จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพดงักล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการหรือ

อยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

   (2) การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตําแหน่ง 

หรือเปล่ียนระดบัตําแหนง่ 

    (3) การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวนัท่ีพนกังาน

ส่วนตําบลผู้ นัน้ สําเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต. หรือ ก.พ. ได้กําหนดให้ปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

    ในกรณีพนกังานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมการปรับอตัรา

เงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวนัท่ีผู้นัน้รายงานตวัต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหลงัสําเร็จ

การศกึษา 

   ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ีเข้า

รับราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิต้องมี

ผลไมก่่อนวนัพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และต้องดํารงตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้โดย

ใช้วฒุิปริญญาตรีมาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

   ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึน้หลงัวนัเข้ารับ

ราชการโดยมิได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ

ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มหรือสงูขึน้ 

  (4) การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผู้สัง่ โดยมิให้ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

    ในกรณีท่ีได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวนัท่ีเริมต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสัง่ปรับ

ให้ในวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณก็ให้สัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นปีงบประมาณ 

ทัง้นีใ้ห้ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิก่อนการพิจารณาเล่ือนขึน้เงินเดือนประจําปี  
[ข้อ 41 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558] 

ข้อ 42 พนกังานสว่นตําบลผู้ ใดได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการคดัเลอืก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน และ

กําหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนให้พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ได้รับเงินเดือนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปนัน้  

[ข้อ 42 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558] 

 ข้อ 43 กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได้กําหนดในประกาศนีใ้ห้เสนอ ก.อบต. พิจารณาอนุมัติเป็น

รายๆ ไป 

[ข้อ 43 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต. ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558] 
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ส่วนท่ี 2 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

  ข้อ  44    ให้องค์การบริหารสว่นตําบลจดัให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนกังานสว่นตําบล 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวญักําลงัใจ  แรงจงูใจ  และเป็นสวสัดกิารตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังาน

สว่นตําบลทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือน 

  ข้อ  45    องค์การบริหารสว่นตําบลท่ีบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน  คา่จ้าง  และ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างได้ต่ํากวา่ท่ีกําหนดในมาตรา 35  แหง่ 

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

สามารถจดัประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนตําบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      

  การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  และเป็นการจ่าย

ให้ในลกัษณะของสวสัดิการสําหรับพนกังานส่วนตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้นํา

เงินในส่วนท่ีเหลือจากกรณีท่ี คา่ใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สงูกว่าร้อยละส่ีสิบ ตาม

มาตรา 35 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แตท่ัง้นีว้งเงินคา่ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนของพนกังานสว่นตําบลหรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล ท่ีได้รับแตล่ะคนไม่เกินห้าเท่า

ของอตัราเงินเดือน หรือคา่จ้าง  

  ข้อ  46    องค์การบริหารสว่นตําบลอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนกังาน

สว่นตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ  45  ได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพิ่มขึน้ใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              

ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศกําหนด   และกําหนดอตัรา 

คา่ตอบแทน   ตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหมน่ัน้   

(2)  กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ( ก.ถ. ) ประกาศกําหนด 

  ข้อ  47    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ   46 แล้ว             

ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณา   ในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้คํานึงถึงสิทธิ สวสัดิการของพนกังานส่วนตําบล

และลกูจ้างท่ีได้รับ ความจําเป็น  ความเหมาะสม  งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารสว่นตําบล 

  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาและมีมติให้ความ

เห็นชอบแล้ว   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้บงัคบัตอ่ไป   ทัง้นี ้ ให้มีผล
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ใช้บงัคบัไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีมติให้ความเห็นชอบการ

กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ 

  ข้อ  48    การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนกังานสว่นตําบลหรือ 

ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 46 (1)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกําหนด

ไว้เดมิ  หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม 

  ข้อ  49    การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนกังานสว่นตําบลหรือ 

ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 46 (2)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกําหนดไว้

เดิม  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม   เว้นแต ่การกําหนดให้

มีอตัราคา่ตอบแทนลดลงต่ํากวา่อตัราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ 

หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้   จะกระทํามิได้  

  ข้อ  50    ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับ            

พนกังานส่วนตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ  46  แล้ว   หากปรากฏว่าองค์การ

บริหารส่วนตําบลนัน้ไม่สามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการ

กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนดตามข้อ 46 (1) และ (2)  เป็นลําดบัแรก เพ่ือมิให้ขดัหรือแย้ง และไม่

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง   ให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 48  หรือข้อ  49   โดยอนโุลม 

  ข้อ  51    พนกังานส่วนตําบลอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตพุิเศษตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ข้อ  52    พนกังานส่วนตําบลอาจได้รับเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 

ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ข้อ  53    บําเหน็จบํานาญของพนกังานส่วนตําบล    ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน   
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หมวด  4 

การคัดเลือก 
 

  ข้อ  54    การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง                

พนักงานส่วนตําบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึน้        

ให้ดําเนินการได้ 4 วิธี ดงันี ้

(1) การสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานส่วนตําบล

หรือเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานท่ีสอบแขง่ขนัได้ในองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้  

(2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้า

รับราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานสว่นตําบลในองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้  

(3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนกังานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในตา่งสายงาน  

หรือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานเดียวกนั  หรือแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลตําแหน่ง

ผู้ปฏิบตังิานให้ดํารงตําแหนง่บริหารขององค์การบริหารสว่นตําบล   

(4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ในระดบั

ควบสําหรับตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งระดบัควบ หรือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้นอกระดบัควบสําหรับ

ตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์   หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือ

แตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลตําแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้      

ข้อ  55    การดําเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ 

ท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีกําหนดในหมวดนี ้   องค์การบริหาร

ส่วนตําบล  หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการร้อง

ขอให้เป็นผู้ ดําเนินการแทน  ต้องดําเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยคํานึงถึงหลกั

วิชาการวดัผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนกังานส่วนตําบลขององค์การ

บริหารสว่นตําบลอ่ืน  ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน และมีความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก มีสิทธิเข้ารับการ

คดัเลือกด้วย    โดยการประกาศผลการคดัเลือกให้ดําเนินการอยา่งเปิดเผย    
[ข้อ 55 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพิ่มเติม)  ลงวันที่  20 ธันวาคม  2548] 
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ส่วนท่ี  1 

การสอบแข่งขัน 

  “ข้อ ๕๖ เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งว่างตามแผนอตัรากําลงั ๓ ปี อาจสรรหา   

ผู้มาดํารงตําแหน่งท่ีว่าง อยู่โดยวิธีการจดัสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน

พนักงานส่วนท้องถ่ิน (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขนัแทน เพ่ือขึน้บญัชีผู้ สอบแข่งขนัได้สําหรับการบรรจุ

แตง่ตัง้ในตําแหนง่ท่ีวา่งตอ่ไป 

   ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยดําเนินการสอบแข่งขนั ให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลเป็นเจ้าของบญัชี 

   ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนกังานส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยดําเนินการ

สอบแข่งขนั ให้จงัหวดัซึ่งเป็นศนูย์อํานวยการสอบแข่งขนัในแตล่ะภาค/เขต เป็นเจ้าของบญัชีผู้สอบแข่งขนั

ได้ สําหรับการแบง่ภาค/เขต ในการสอบแขง่ขนัให้เป็นไปตามประกาศกําหนด” 
[ข้อ 56 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

  ข้อ ๕๖/๑ บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานส่วนท้องถ่ิน 

(กสถ.) ประกอบด้วยจงัหวดัในกลุม่ภาค/เขต ดงันี ้

   (๑) ภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัด

ปทมุธานี ๔.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๕.จงัหวดัลพบรีุ ๖.จงัหวดัสระบรีุ ๗.จงัหวดัสิงห์บรีุ ๘.จงัหวดัอา่งทอง 

   (๒) ภาคกลาง เขต ๒ ได้แก่ ๑.จงัหวดัจนัทบุรี ๒.จังหวดัฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัด

ชลบรีุ ๔.จงัหวดัตราด ๕.จงัหวดันครนายก ๖.จงัหวดัปราจีนบรีุ ๗.จงัหวดัระยอง ๘.จงัหวดัสมทุรปราการ ๙.จงัหวดัสระแก้ว 

   (๓)  ภาคกลาง เขต ๓ ได้แก่ ๑.จงัหวดักาญจนบรีุ ๒.จงัหวดันครปฐม ๓.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

๔.จงัหวดัเพชรบรีุ ๕.จงัหวดัราชบรีุ ๖.จงัหวดัสมทุรสงคราม ๗.จงัหวดัสมทุรสาคร ๘.จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

   (๔) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จงัหวดักาฬสินธุ์ ๒.จงัหวดัขอนแก่น 

๓.จงัหวดัชยัภมูิ ๔.จงัหวดันครราชสีมา ๕.จงัหวดับรีุรัมย์ ๖.จงัหวดัมหาสารคาม 

   (๕) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จงัหวดัมกุดาหาร ๒.จงัหวดัยโสธร   

๓.จงัหวดัร้อยเอ็ด ๔.จงัหวดัศรีสะเกษ ๕.จงัหวดัสริุนทร์ ๖.จงัหวดัอํานาจเจริญ ๗.จงัหวดัอบุลราชธานี 

   (๖) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จงัหวดันครพนม ๒.จงัหวดับงึกาฬ  

๓.จงัหวดัเลย ๔.จงัหวดัสกลนคร ๕.จงัหวดัหนองคาย ๖.จงัหวดัหนองบวัลําภ ู๗.จงัหวดัอดุรธานี 

   (๗) ภาคเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จงัหวดัเชียงราย ๒.จงัหวดัเชียงใหม่ ๓.จงัหวดัน่าน  

๔.จงัหวดัพะเยา ๕.จงัหวดัแพร่ ๖.จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ๗.จงัหวดัลําปาง ๘.จงัหวดัลําพนู   

   (๘) ภาคเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดกําแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์       

๔.จงัหวดัพิจิตร ๕.จงัหวดัพิษณโุลก ๖.จงัหวดัเพชรบรูณ์ ๗.จงัหวดัสโุขทยั ๘.จงัหวดัอตุรดติถ์ ๙.จงัหวดัอทุยัธานี 
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   (๙) ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จงัหวดักระบ่ี ๒.จงัหวดัชุมพร ๓.จงัหวดันครศรีธรรมราช    

๔.จงัหวดัพงังา ๕.จงัหวดัภเูก็ต ๖.จงัหวดัระนอง ๗.จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

   (๑๐) ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวดัตรัง ๒.จงัหวดันราธิวาส ๓.จงัหวดัปัตตานี     

๔.จงัหวดัพทัลงุ ๕.จงัหวดัยะลา ๖.จงัหวดัสงขลา ๗.จงัหวดัสตลู” 
[ข้อ 56/1 เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

ข้อ ๕๗ ยกเลิก  
[ข้อ 57 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ของ 

อบต.(เพิ่มเติม)  ลงวันที่  11 กันยายน  2549] 

  ข้อ ๕๘ การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบแขง่ขนั 

    (๑) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสอบแข่งขนั ให้มีคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้ ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจํานวน ๖ 

คน โดยให้นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเสนอรายช่ือให้ คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต. จงัหวดั)        

ให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต. จงัหวดั อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง  

ท่ี ก.อบต. จงัหวดั คดัเลือกจากสถาบนัการศกึษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเห็นสมควรเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

สอบแขง่ขนั ทําหน้าท่ีผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าท่ีอํานวยการสอบและดําเนินการสอบแข่งขัน      

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ ตลอดจนระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้ 

เท่าท่ีจําเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนัและวิธีการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน

กํากบัดแูลหนว่ยงานกลางท่ี ก.อบต.จงัหวดั คดัเลือกดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   (๒) กรณีองค์การบริหารสว่นตําบลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนั

พนกังานสว่นท้องถ่ิน (กสถ.) ดําเนินการสอบแขง่ขนัแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย  

   ๑) ผู้แทน ก.จ. ท่ี ก.จ. คดัเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ผู้แทน

ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และผู้ทรงคณุวฒุิ ฝ่ายละ ๑ คน 

   ๒) ผู้ แทน ก.ท. ท่ี ก.ท. คดัเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้ แทนปลัดเทศบาล 

และผู้ทรงคณุวฒุิ ฝ่ายละ ๑ คน 

   ๓) ผู้แทน ก.อบต. ท่ี ก.อบต. คดัเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

ผู้แทนปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล และผู้ทรงคณุวฒุิ ฝ่ายละ ๑ คน 

   ๔) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน 

   ๕) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

   ๖) อธิการบดีของมหาวิทยาลยัท่ีรับผิดชอบการสอบแขง่ขนั 
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   ๗) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานส่วนท้องถ่ิน 

และให้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแต่งตัง้ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งประเภท

อํานวยการระดบัต้น หรือตําแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ เป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

   กรรมการตาม ๖) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล คดัเลือกมหาวิทยาลยั

ของรัฐท่ีมีความเหมาะสมเป็นผู้ รับผิดชอบการสอบแขง่ขนั และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลยัของ

รัฐท่ีได้รับการคดัเลือกให้ดําเนินการจดัสอบแข่งขนัเป็นกรรมการ โดยท่ีมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการคดัเลือกนัน้ 

มีหน้าท่ี  ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนท่ี กสถ. มอบหมาย 

   ในการคดัเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานสว่นท้องถ่ิน  

ให้กรรมการตาม ๑) – ๗) ประชมุกนัเพ่ือคดัเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธาน 

   โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี

ดงัตอ่ไปนี ้

   (๑) กําหนดระเบียบขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ

สอบแข่งขัน เพ่ือให้จังหวัดท่ีได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อํานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และ

มหาวิทยาลยัท่ีได้รับคดัเลือกเป็นผู้ รับผิดชอบการสอบแขง่ขนั ถือเป็นแนวทางปฏิบตัติอ่ไป 

   (๒) ดําเนินการสอบแขง่ขนัเพ่ือรับบคุคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   (๓) ประกาศผลการสอบแขง่ขนัโดยแยกเป็นบญัชีภาค/เขต 

   (๔) พิจารณาคดัเลือกจงัหวดัในแต่ละภาค/เขต เป็นศนูย์อํานวยการสอบแข่งขนั 

และอาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือชว่ยอํานวยการตามท่ีเห็นสมควร 

   (๕) รายงานผลการสอบแขง่ขนัให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ 

   (๖) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

มอบหมาย 
[ข้อ 58 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

   ข้อ  59  ยกเลิก 

   ข้อ  60  ยกเลิก 

[ข้อ 59 และ 60 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เก่ียวกบัการสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเป็นพนกังาน อบต.  

 ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2549] 
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   ข้อ ๖๑ หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในตําแหน่งระดบัตา่งๆ 

ให้มีรายละเอียด ดงันี ้

   ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) กําหนดคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

   ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนยั โดยให้คํานึงถึงระดบัความรู้ความสามารถท่ีต้องการ

ตามระดบัตําแหนง่ ดงันี ้ 

 (๑) วิชาความสามารถในการศกึษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล กําหนดคะแนน

เตม็ ๒๕ คะแนน 

      ให้ทดสอบความสามารถในการศกึษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล โดยการให้สรุป

ความหรือให้จบัประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตผุลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  

หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อยา่งก็ได้ 

      (๒) วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน 

      ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ

หรือตีความจากข้อความสัน้ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสัน้ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้

ความสามารถดงักลา่ว 

      (๓) วิชาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ กําหนดคะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน 

      ให้ทดสอบความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย     

ว่าด้วยการจัดตัง้และอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 

ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   ๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) กําหนดคะแนนเต็ม 

๑๐๐ คะแนน 

       ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะ

ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบตัิ หรือวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ  

หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชา

หรือสองอย่าง แต่เม่ือรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เม่ือจะทดสอบ

ความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบไุว้ในประกาศรับสมคัรสอบด้วย 

   ๓. ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (ภาค ค) กําหนดคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ

ส่วนตวั ประวตัิการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบและจากการ



- 29 - 

สมัภาษณ์   ทัง้นี ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ี

อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 

ทศันคติ จริยธรรมและคณุธรรม การปรับตวัเข้ากบัผู้ ร่วมงาน รวมทัง้สงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบคุลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นต้น 

   ทัง้นีก้ารประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง ให้คณะกรรมการประชมุเพ่ือกําหนด

ชว่งคะแนนสงูสดุ ต่ําสดุ ให้ชดัเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนตา่งจากเกณฑ์ท่ีกําหนดให้ถือว่าเสียไปไม่

ต้องนําไปคํานวณกบัคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแตอ่ยา่งใด 

   การดําเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดําเนินการทดสอบในคราว

เดียวกัน หรือดําเนินการทดสอบภาคหนึ่งภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีใ้ห้หน่วยดําเนินการ

สอบแขง่ขนัประกาศให้ชดัเจนในประกาศรับสมคัรสอบด้วย 
[ข้อ 61 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

  ข้อ ๖๒ วิธีการดําเนินการสอบแขง่ขนั 

   ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขนัสํารวจตรวจสอบตําแหน่งและอตัราว่างให้ถกูต้อง

และดําเนินการสอบแขง่ขนั ดงันี ้

   ๑. ประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัให้ระบรุายละเอียดในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

       (๑) ช่ือตําแหนง่และจํานวนอตัราวา่งท่ีบรรจแุตง่ตัง้ 

        (๒) คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรสอบสําหรับตําแหนง่นัน้ 

       (๓) เงินเดือนท่ีจะได้รับสําหรับตําแหนง่นัน้ ตามคณุวฒุิท่ีประกาศรับสมคัรสอบ 

       (๔) วนั เวลา และสถานท่ีรับสมคัรสอบ 

       (๕) เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัรสอบ 

       (๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตดัสิน การขึน้บัญชี และการ

ยกเลิกบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

       (๗) เง่ือนไขการบรรจแุตง่ตัง้ 

       (๘) เร่ืองอ่ืนๆ หรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัรสอบควรทราบ 

   การประกาศรับสมัครสอบแข่งขนันัน้ให้ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีรับสมัคร

สอบก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการและแจ้งให้จงัหวดัทุกจังหวดั หรือประกาศทาง

วิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนัด้วยก็ได้ 

   ๒. ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบ

เก่ียวกบัการสอบ วิธีการสอบแข่งขนั และวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข่งขนันีไ้ด้เท่าท่ีจําเป็นและไม่ขดั     

ตอ่หลกัสตูร แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทําการ 
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   ๓. ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขนัจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบ หรือรับสมคัรสอบ

ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีกําหนดเวลารับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนัทําการ 

   ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัคร

สอบแข่งขันให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขนัเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับ

สมคัรสอบได้      ไม่น้อยกว่า ๕ วนัทําการ แตไ่มเ่กิน ๑๕ วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการ

รับสมคัรสอบ       โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัครบกําหนดวดัปิดรับสมคัรสอบ 

   ๔. ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขนั ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบ    

ไมน้่อยกวา่ ๑๐ วนัทําการ 

   ๕. การตดัสินว่าผู้ ใดเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน    

ในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) 

และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ท่ีสอบตามหลกัสูตรแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้องนํา

คะแนนจากการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทัง้นี ้ให้คํานึงถึงหลกัวิชาการ

วดัผลด้วย 

           6. ให้ผู้สมัครสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบแข่งขนัสําหรับการสมคัรสอบตามอัตราท่ี

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด โดยอนโุลม ตามบญัชีอตัราคา่สมคัรสอบแขง่ขนัแนบท้าย 

         ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

[ข้อ 62. ๑ (๖)  แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๐ กันยายน  2556] 

   ๗. เ ม่ือได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการ

สอบแข่งขนัรายงานผลการสอบแข่งขนัต่อหน่วยดําเนินการสอบแข่งขนัและประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนั

ได้ตอ่ไป 
[ข้อ 62 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

 

  ข้อ ๖๒/๑ ยกเลิก  

  ข้อ ๖๓  ยกเลิก  

  ข้อ ๖๔ ยกเลิก 

  ข้อ ๖๕ ยกเลิก 

  ข้อ ๖๖ ยกเลิก  

  ข้อ ๖๖/๑ ยกเลิก 
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  ข้อ ๖๗ ยกเลิก  

  ข้อ ๖๙ ยกเลิก  

  ข้อ ๗๐ ยกเลิก  
[ข้อ 62/1-70 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

  ข้อ ๗๑ การขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

    ๑. การขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ ให้จัดเรียงลําดบัท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง     

ลงมาตามลําดบั ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนัให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (ภาค 

ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้

ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ี

สงูกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนน

วิชาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิราชการในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลําดบัท่ีสูงกว่า ถ้ายงัได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมคัรสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสูงกว่า ทัง้นี ้ให้พิจารณา

จากเอกสารในการสมคัรสอบ 

   ๒. บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นบัแต่วนัประกาศขึน้บญัชี แต่ถ้ามี   

การสอบแข่งขนัอย่างเดียวกนัอีกและได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม่แล้ว บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ครัง้ก่อนเป็นอนั

ยกเลิก เว้นแตไ่ด้มีการเรียกรายงานตวัเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้หรือได้มีการขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้และได้มีการ

เรียกรายงานตวัเพ่ือบรรจุแต่งตัง้ภายในอายุบญัชีท่ีกําหนดไว้ และต่อมาบญัชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุ

หรือก่อน 

มีการประกาศขึน้บญัชีผู้ สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นัน้ยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตัง้ แต่ทัง้นี ้ผู้ นัน้

จะต้อง ไปรายงานตวัตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะบรรจแุตง่ตัง้ไม่เกิน ๓๐ วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ี

บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้มีอายคุรบตามท่ีประกาศหรือวนัท่ีประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม่แล้วแตก่รณี 
[ข้อ 71 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

  ข้อ ๗๒ เง่ือนไขการบรรจแุตง่ตัง้ 

    ๑. การบรรจุแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้จากบญัชีผู้ สอบแข่งขันนี ้ผู้นัน้จะต้องดํารง

ตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีบรรจุแต่งตัง้อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสงักัด

หน่วยราชการอ่ืนได้ อนึ่ง เม่ือจงัหวดัเจ้าของบญัชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจแุตง่ตัง้แล้วองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินไมมี่สิทธิปฏิเสธท่ีจะรับผู้นัน้เข้ารับการบรรจแุตง่ตัง้ 

    ๒. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตัง้จากผู้ สอบแข่งขันได้ใน

ตําแหนง่นัน้หรือตําแหนง่อ่ืนท่ีกําหนดคณุวฒุิตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกนักบัคณุวฒุิท่ีผู้นัน้
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นํามาสมคัรสอบแข่งขนั และเป็นตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ

และพนกังานสว่นท้องถ่ินกําหนดโดยต้องเรียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามลําดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

    ๓. การรับโอนผู้สอบแขง่ขนัได้ซึง่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบวุ่าจะรับโอนมา

บรรจแุตง่ตัง้ในตําแหน่งท่ีได้รับบรรจแุตง่ตัง้ในระดบัและการศกึษาเงินเดือนตามท่ีประกาศไว้ เว้นแตห่น่วย

ดําเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตําแหน่งและระดบัเดิมหรือเทียบเท่า        

ท่ีไมส่งูกวา่ระดบัในระดบัควบและอตัราเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกว่าเดมิ 

    ๔. การบรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน          

ให้บรรจแุตง่ตัง้จากบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ขององค์การบริหารสว่นตําบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนั

พนกังานสว่นท้องถ่ินเทา่นัน้ 
[ข้อ 72 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

   ข้อ ๗๓ การอนญุาตให้ใช้บญัชี 

    ๑. กรณีองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นหนว่ยดําเนินการสอบแขง่ขนั ให้บรรจแุตง่ตัง้ได้

เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บญัชีเพ่ือบรรจุแต่งตัง้ได้ เม่ือบรรจุ

แตง่ตัง้ครบตามจํานวนอตัราท่ีว่างแล้ว  หากภายหลงัมีตําแหน่งว่างลง อาจแตง่ตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้ท่ีอยู่ใน

ลําดบัถดัไปให้ดํารงตําแหนง่ได้ แตต้่องบรรจแุละแตง่ตัง้เรียงตามลําดบัท่ีท่ีสอบแขง่ขนัได้ 

    ๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้อง ถ่ินเป็น

ผู้ ดําเนินการสอบแข่งขนัสามารถอนญุาตให้องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ี

ประสงค์จะขอใช้บญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่วสามารถใช้บญัชีเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนได้ หรือ

ตําแหน่งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคณุวุฒิท่ีผู้ นัน้นํามาสมัคร

สอบแขง่ขนัแตต้่องเป็นตําแหนง่ท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนกังาน

สว่นท้องถ่ินกําหนด    โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตัง้ตามลําดบัท่ีในบญัชีผู้ สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงาน

ท่ีขอใช้บญัชีจะต้องมีพืน้ท่ีอยู่ในภาค/เขตท่ีกําหนด ทัง้นี ้จะต้องดําเนินการหลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั

แทนได้รับการบรรจแุตง่ตัง้จนครบจํานวนแล้ว 

    ๓. การอนุญาตให้ใช้บญัชีผู้ สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งอ่ืนท่ีมีระดบัเดียวกันหรือ

ระดบัสงูกว่ามาบรรจุและแตง่ตัง้ในตําแหน่งท่ีมีระดบัต่ํากว่าอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าตําแหน่งท่ีขอใช้จากบญัชี      

ผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้ต้องเป็นตําแหนง่ท่ีเก่ียวข้องเกือ้กลูกนักบัตําแหนง่ท่ีจะบรรจแุตง่ตัง้ และมีคณุวฒุิท่ีเทียบ

ได้ไม่ต่ํากว่าคณุวฒุิตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกบัตําแหน่งท่ีจะบรรจแุต่งตัง้และในขณะ

บรรจแุตง่ตัง้จะต้องไมมี่บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ หรือบญัชีของศนูย์ภาค/เขต          

ในตําแหนง่นัน้ โดยผู้นัน้ต้องสมคัรใจไปดํารงตําแหนง่ท่ีมีระดบัต่ํากวา่ด้วย 
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   กรณีตําแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตัง้ในบญัชีผู้ สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือ

บรรจแุตง่ตัง้ครบทัง้บญัชีแล้ว ก็อาจใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งนัน้หรือตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องเกือ้กลู

กนัของบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนกังานส่วนท้องถ่ิน

กําหนด 
[ข้อ 73 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

   ข้อ ๗๔ การยกเลิกการขึน้บญัชีเฉพาะราย 

   ผู้ ใดได้รับการขึน้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้        

ให้เป็นอนัยกเลิกการขึน้บญัชีผู้นัน้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ คือ 

   (๑) ผู้ นัน้ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตัง้ เม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ

แตง่ตัง้ 

   (๒) ผู้นัน้ไม่มารายงานตวัเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาท่ีเจ้าของ

บญัชี ผู้สอบแขง่ขนัได้กําหนด โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่

น้อยกวา่ ๑๐ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

   (๓) ผู้นัน้มีเหตไุม่อาจเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ

แตง่ตัง้ในตําแหนง่ท่ีสอบได้ 

   (๔) ผู้นัน้ประสงค์จะรับการบรรจุและแตง่ตัง้ในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้โดยการ

โอนแตส่่วนราชการท่ีจะบรรจไุม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นัน้จึงไม่ประสงค์จะรับ

การบรรจ ุ

   (๕) ผู้นัน้ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ในตําแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึน้

บญัชี ผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ทกุบญัชีในการสอบครัง้เดียวกนั 

   การยกเลิกการขึน้บญัชีเฉพาะรายตาม (๓) เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการรับราชการทหารเม่ืออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการ    

ในตําแหน่งท่ีสอบได้และบญัชีนัน้ยงัไม่ยกเลิก ให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดิมเป็นลําดบัแรกท่ีจะบรรจุในครัง้

ตอ่ไป 

   การยกเลิกการขึน้บญัชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบญัชีนัน้ยงัไม่ยกเลิกและเจ้าของ

บญัชีพิจารณาเห็นวา่มีเหตจํุาเป็นอนัควรจะอนมุตัิให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดิมในลําดบัสดุท้ายเพ่ือบรรจุ

แตง่ตัง้ตอ่ไปก็ได้ 
[ข้อ 74 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 
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   ข้อ ๗๕ กรณีการพบทจุริตในการดําเนินการสอบแขง่ขนั 

    กรณีท่ีมีการตรวจพบวา่มีการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริต อนัอาจทําให้เกิดความ  

ไม่เป็นธรรมในระหว่างดําเนินการสอบแข่งขนั ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับการระงับการสอบ

หรือการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้และการประกาศยกเลิกบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ของพนกังานส่วน

ตําบล   กรณีผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัทจุริตหรือสอ่วา่ทจุริตในการสอบแขง่ขนั ฉบบัลงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
[ข้อ 75 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

   ข้อ ๗๖ การรายงานผลการดําเนินการสอบแขง่ขนั 

    เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

    ๑. กรณีท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นหนว่ยดําเนินการสอบแขง่ขนั 

       (๑) ให้รายงานการดําเนินการสอบแข่งขนัให้สํานกังาน ก.อบต. จงัหวดัทราบ   

โดยส่งสําเนาแตง่ตัง้คณะกรรมการ ๑ ชุด และสําเนาประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนั ๒ ชุด ไปยงัคณะกรรมการ       

พนกังานสว่นตําบล ก่อนเร่ิมรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่ ๗ วนัทําการ 

       (๒) เม่ือการสอบเสร็จสิน้ให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล

ภายใน ๑๕ วนัทําการ นบัแตว่นัประกาศผลการสอบแขง่ขนัโดยให้สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

           ก. บญัชีกรอกคะแนน    ๑ ชดุ 

           ข. สําเนาประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ๑ ชดุ 

       (๓) หากมีการยกเลิกการขึน้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ หรือขึน้บัญชีเพิ่มเติมให้

รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลนบัแตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 

       (๔) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า

สอบ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้เดิม ให้รายงาน

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ภายใน ๓ วนัทําการ นบัแตว่นัประกาศเปล่ียนแปลง 

   ๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน (กสถ.) ให้

รายงานผลตามข้อ ๑. ตอ่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล 
[ข้อ 76 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 

  ข้อ ๗๖/๑ ยกเลิก  
[ข้อ 76/1 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคล ของ อบต.(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2555] 
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ส่วนท่ี  2 

การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพเิศษ 

ข้อ 77  การคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัตามข้อ  79   

เพ่ือบรรจบุคุคลเป็นพนกังานสว่นตําบล  ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก   
[ข้อ 77 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  78  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั ให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบล กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบ

ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตัหิรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

    (1) ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือกแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก 

  (2)  ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะ

สําหรับตําแหนง่ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
[ข้อ 78 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

      ข้อ  79  องค์การบริหารส่วนตําบล  อาจคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล  ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัได้ในกรณี  ดงันี ้

  (1)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวงหรือทนุของ

องค์การบริหารสว่นตําบล  เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 

  (2)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  อนมุตัิให้ส่วนราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการใน

องค์การบริหารสว่นตําบลนัน้โดยเฉพาะ 

  (3)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวุฒิท่ีคณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.)  กําหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ 

  (4)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจไุด้เม่ือ

ถึงลําดบัท่ีท่ีสอบได้  เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  

และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 

  (5)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชี           

ผู้สอบแข่งขนัได้  เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบตัิหน้าท่ี

ราชการในตําแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

  (6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความชํานาญสงู

เข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการ 
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        (7)  กรณีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด     
[ข้อ 79 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  80  การคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวงหรือ

ทนุขององค์การบริหารสว่นตําบล  เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  ตามข้อ  79  (1)  หรือผู้ สําเร็จ

การศกึษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต. จงัหวดั)  อนมุตัิให้ส่วนราชการใด     

จดัให้มีการศึกษาขึน้เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้โดยเฉพาะ  ตามข้อ  79  (2)          

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลดําเนินการ  ดงันี ้

  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีกําหนด  พร้อมหลกัฐาน 

การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด 

  (2)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกขึน้

คณะหนึง่จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้แทน

หนว่ยราชการ  ท่ีเก่ียวข้องโดยเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

  (3)  ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมัคร

หลกัฐานการศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด  นอกจากนี ้

อาจใช้วิธีสมัภาษณ์เพิ่มเตมิอีกก็ได้  และในการจดัลําดบัผู้ ได้รับคดัเลือกเพ่ือบรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตัง้

ให้ดํารงตําแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นตําบล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดให้

ผู้ มีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรสงูเป็นผู้อยู่ในลําดบัต้นสามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

ก่อนหรือพิจารณาบรรจตุามองค์ประกอบอ่ืนท่ีเห็นสมควรก็ได้  
[ข้อ 80 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  81  การคดัเลือกผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  

(ก.อบต.)  กําหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้     ตามข้อ  79 (3)  ให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลดําเนินการ  ดงันี ้

 (1)  ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ให้ระบรุายละเอียดในเร่ือง ช่ือตําแหน่งท่ีจะบรรจุ

และจะแต่งตัง้คณุสมบตัิทั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้ารับคดัเลือกสําหรับตําแหน่งนัน้       

เงินเดือนท่ีจะได้รับสําหรับตําแหน่งนัน้  ตามคณุวุฒิท่ีประกาศรับสมคัรคดัเลือก  วนั   เวลา    และสถานท่ี

รับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวุฒิการศกึษา  เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศรับสมคัร

คดัเลือกนัน้  ให้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัรคดัเลือกไม่น้อยกว่า   

7  วนัทําการ  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
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 (2)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีกําหนด  พร้อมหลกัฐาน 

การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด  โดยให้ผู้สมคัรเข้ารับ

การคดัเลือกเสียคา่ธรรมเนียมเข้ารับการคดัเลือก  สําหรับตําแหนง่ท่ีสมคัรตามอตัรา  ดงันี ้

  1)  ตําแหนง่ระดบั  1   หรือตําแหนง่ระดบั  2  ตําแหนง่ละไมต่ํ่ากวา่  50  บาท           

แตไ่มเ่กิน  100  บาท  

  2)  ตําแหนง่ระดบั 3 ขึน้ไป ตําแหนง่ละไมต่ํ่ากวา่ 100 บาท แตไ่มเ่กิน  200  บาท 

  ค่าธรรมเนียมสมคัรเข้ารับการคดัเลือกนี ้  จะไม่จ่ายคืนให้เม่ือได้มีการรับสมคัร

คดัเลือกเสร็จเรียบร้อยถกูต้องแล้ว 

  (3)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกขึน้

คณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้แทน

หนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง  โดยเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

  (4)  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาดําเนินการคดัเลือก  โดย

วิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบตัิ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  

ในการนีค้ณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการ

ทดสอบการปฏิบตังิานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีให้ดําเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ  ได้ตามความจําเป็น 

 (5)  เม่ือได้ดําเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกรายงาน

ผลการคดัเลือกตอ่ผู้ ดําเนินการคดัเลือก  โดยจดัทําบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงลําดบัตาม

ผลคะแนนตาม  (4)  เพ่ือผู้ ดําเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคดัเลือก  และบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ท่ีคดัเลือกตามลําดบัตอ่ไป 

 (6)  ในกรณีท่ีมีผู้ผา่นคดัเลือกมากกวา่จํานวนตําแหนง่วา่ง  และภายหลงัมี 

ตําแหนง่วา่งเพิ่มอีกก็อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ผา่นคดัเลือกท่ีเหลืออยู่ในลําดบัท่ีถดัไปตามประกาศผลการคดัเลือก

นัน้หรืออาจดําเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้  ทัง้นี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นตําบล   
[ข้อ 81 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  82  การคดัเลือกผู้สอบแข่งขนัได้ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจไุด้เม่ือถึงลําดบัท่ี       

ท่ีสอบได้  เน่ืองจากอยู่ระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มา

รายงานตวั  ขอรับการบรรจุ  เม่ือบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว  ตามข้อ  79(4)        

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีกําหนดและหนงัสือ

รับรองประวตักิารรับราชการทหารตามแบบท่ีกําหนด  พร้อมด้วยสําเนาหลกัฐานการศกึษาและสําเนาหลกัฐาน 

การรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 



- 38 - 

  (2)  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้นัน้พ้นจากราชการ

ทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจเุข้ารับราชการภายใน  180  วนั  นบัแตว่นั

พ้นจากราชการทหาร 

  (3)  หากองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้มีตําแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้วา่งอยู ่  ให้ 

ดําเนินการสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่นัน้ได้   
[ข้อ 82 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  83  การคดัเลือกผู้สอบแข่งขนัได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้  

เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในตําแหน่งท่ี

สอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้  ตามข้อ  79(5)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผู้ ดําเนินการ   ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ให้ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการบรรจย่ืุนหนงัสือแสดงความประสงค์ขอบรรจเุข้า

รับราชการและเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการภายใน  15  วนั   นบัแตว่นัครบกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุ

และแตง่ตัง้ 

  (2)  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรท่ีจะบรรจผุู้นัน้

เข้ารับราชการ 

 (3)  หากองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้มีตําแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้วา่งอยู ่  ให้ 

ดําเนินการสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่นัน้ได้   
[ข้อ 83 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  84  การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความชํานาญสงู  เพ่ือบรรจุ

เข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการในองค์การบริหารสว่นตําบล  ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเป็น 

ผู้ ดําเนินการคดัเลือก  โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดในประกาศกําหนดการบรรจบุุคคลเข้ารับราชการใน

ฐานะผู้ ชํานาญการขององค์การบริหารสว่นตําบล   
[ข้อ 84 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  85  เม่ือได้มีการดําเนินการคดัเลือก  ตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้  ให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลดําเนินการ  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  ส่งสําเนาคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก  1  ชดุ  และสําเนา

ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต. จงัหวดั)  ก่อนเร่ิมรับสมคัร
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คดัเลือกไม่น้อยกว่า  7  วนัทําการ  โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจํานวน  1  ชดุ  ให้คณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.)  ทราบด้วย 

           (2)  เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  รายงานไปยงัคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต. จงัหวดั)  ภายใน  5  วนัทําการนบัแตว่นัประกาศผลการคดัเลือก  หรือดําเนินการ

คดัเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้สง่สําเนาบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือก  1  ชดุ  หรือรายงานผลการ คดัเลือก  1  ชดุ 

 (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัร  ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน 

ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไว้เดมิ  ให้รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.)  โดยดว่นท่ีสดุ   
[ข้อ 85 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

ส่วนท่ี  3 

การสอบคัดเลือก 

     ข้อ 86  ในการสอบคดัเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเป็นหน่วยดําเนินการสอบคดัเลือก ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ 

อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็นหน่วยดําเนินการสอบคดัเลือกแทนได้ โดยให้องค์การ

บริหารส่วนตําบล นัน้ เป็นเจ้าของบญัชีสอบคดัเลือก และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนดําเนินการสอบ

คดัเลือก 

     ข้อ 87 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือก  

          (๑) กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยดําเนินการสอบคดัเลือก ให้องค์การ

บริหารสว่นตําบลแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึง่ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

     1) ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล เป็นประธาน 

     2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ

ตําแหนง่ท่ีสอบคดัเลือก จํานวน 2 คน 

     3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ี

นายกองค์การบริหารสว่นตําบลขององค์การบริหารสว่นตําบลท่ีดําเนินการสอบคดัเลือกมอบหมาย 

     4) ท้องถ่ินจงัหวดัหรือผู้ ท่ีท้องถ่ินจงัหวดัมอบหมาย 

     5) ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีดําเนินการสอบ

คดัเลือกหากเป็นกรณีท่ีสอบคดัเลือกตําแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล ให้แต่งตัง้ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล

อ่ืน  ซึง่ดํารงตําแหนง่ไมต่ํ่ากวา่ระดบัตําแหนง่ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีดําเนินการสอบคดัเลือก 

     ให้หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือพนักงานส่วนตําบลใน

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการบริหารงานบุคคล จํานวน 1 คน เป็น

เลขานกุาร และมีผู้ชว่ยเลขานกุารได้ไมเ่กิน 2 คน  
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   (๒) กรณีร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็นหน่วยดําเนินการสอบ

คดัเลือกแทนให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง จํานวน 6 

คน ประกอบด้วย 

     1) ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล เป็นประธาน 

     2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ

ตําแหนง่ท่ีสอบคดัเลือก จํานวน 2 คน 

     3) ผู้ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 

จํานวน 1 คน 

     4) ผู้แทนพนกังานส่วนตําบลในคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล จํานวน 1 คน 

     5) เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล เป็นกรรมการและเลขานกุาร ทัง้นี ้

ให้มีผู้ชว่ยเลขานกุารได้ไมเ่กิน 2 คน” 

    ข้อ 88 คณะกรรมการสอบคดัเลือกอาจแต่งตัง้กรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง กรรมการด้านอ่ืนๆ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบคดัเลือก และ

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกได้ตามความจําเป็น 

    ข้อ 89 ให้คณะกรรมการสอบคดัเลือกกําหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน สมัภาษณ์ และ

ระเบียบเก่ียวกับการสอบได้เท่าท่ีจําเป็น และไม่ขดัต่อเง่ือนไขการกําหนดหลกัสูตรและวิธีการดําเนินการ

เก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้แล้วให้หนว่ยดําเนินการสอบคดัเลือกประกาศเป็นการทัว่ไป 

    ทัง้นี ้การสอบคดัเลือกตําแหน่งบริหาร ให้กําหนดวนัสอบคดัเลือกปีละไมเ่กิน ๔ ครัง้ ดงันี ้

        (๑) ครัง้ท่ี ๑ วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมีนาคม 

        (๒) ครัง้ท่ี ๒ วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมถินุายน 

        (๓) ครัง้ท่ี ๓ วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนกนัยายน 

        (๔) ครัง้ท่ี ๔ วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนธนัวาคม   

    ข้อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคดัเลือก คุณสมบัติผู้ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ

ตําแหนง่ ให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต. กําหนด โดยแจ้งเป็นหนงัสือ 

    ข้อ 91 ให้หน่วยดําเนินการสอบคดัเลือกประกาศรับสมคัรสอบ ก่อนวนัเร่ิมรับสมคัรสอบ      

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ โดยระบช่ืุอตําแหน่ง สายงาน และจํานวนอตัราว่างท่ีจะแตง่ตัง้ คณุสมบตัิของผู้ มีสิทธิ 

สมคัรสอบ หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก กําหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน สมัภาษณ์ และระเบียบ

เก่ียวกับการสอบได้เท่าท่ีจําเป็น และไม่ขดัต่อเง่ือนไขการกําหนดหลกัสูตรและวิธีการดําเนินการเก่ียวกบัการ

สอบคดัเลือกนี ้และข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัรสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ  
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สถานท่ีรับสมคัร ก่อนวนัเร่ิมรับสมคัรสอบคดัเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลทุกจงัหวดั ทัง้นี ้

จะประกาศทางวิทยกุระจายเสียง หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กัน

ด้วยก็ได้ 

    ข้อ 92 ให้หน่วยดําเนินการสอบคดัเลือก แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบ และจะกําหนดให้

รับสมคัรสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกําหนดเวลารับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า 10 วนัทําการ” 

    ข้อ 93 ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือก จะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน

ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก 

    ข้อ 94 ให้หน่วยดําเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบไม่น้อย

กวา่ 10 วนัทําการ 

    ข้อ 95 การตดัสินว่าผู้ ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

แตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่ํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ทัง้นี ้ให้คํานงึถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย 

    ข้อ 96 การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบ

คดัเลือก จะกําหนดให้ผู้ สมคัรสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะตําแหน่ง  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งในคราวเดียวกัน หรือดําเนินการสอบภาคความรู้

ความสามารถทัว่ไป          ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนน

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 95 สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได้ เว้นแตก่ารสอบคดัเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือดํารง

ตําแหน่งบริหารตา่งสายงาน  ให้ดําเนินการสอบคดัเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

และภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 

     ข้อ 97 ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่

เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก ให้คณะกรรมการสอบคดัเลือกรายงานให้หน่วยดําเนินการสอบคดัเลือกทราบ เพ่ือ

พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ

ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการสอบ

คดัเลือกเฉพาะ  ภาคใดแล้ว ก็ให้ดําเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนัน้ใหม่ สําหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบอีกตอ่ไป 

    กรณีหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ    

พนกังานสว่นตําบล มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ 

    ข้อ 98 เม่ือได้ดําเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคดัเลือกจดัทําบญัชี

รายช่ือผู้สอบผา่นเรียงลําดบัตามผลคะแนนรวม โดยระบคุะแนนท่ีได้ในแตล่ะภาค คะแนนรวมทกุภาค และ

ลําดบัท่ีท่ีสอบคดัเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดําเนินการสอบคดัเลือก เพ่ือดําเนินการประกาศรายช่ือผู้ สอบ

คดัเลือกได้ตอ่ไป 
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    ข้อ 99 การประกาศรายช่ือผู้สอบคดัเลือกได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 95 ให้เรียงลําดบัท่ี  

จากผู้ สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดบั ในกรณีท่ีมีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ สอบได้คะแนน        

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง่เทา่กนั ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสงู

กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนนภาความรู้

ความสามารถทัว่ไปมากกวา่เป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสงูกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปเท่ากนั 

ให้ผู้ ได้รับเลขประจําตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดบัท่ีสูงกว่า เว้นแต่การสอบคดัเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงาน

ผู้บริหารเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในตา่งสายงาน ในกรณีท่ีมีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ สอบได้

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ

เหมาะสมกบัตําแหนง่เทา่กนั ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่

ในลําดบัท่ีสงูกวา่ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากนั ให้ผู้ ได้รับเลขประจําตวั

สอบก่อนเป็นผู้อยูใ่นลําดบัท่ีสงูกวา่ 

    ทัง้นี ้ให้ประกาศขึน้บญัชีผู้ผ่านการสอบคดัเลือก จํานวน 2 เท่า ของอตัราว่างตามท่ีประกาศ    

รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้ สอบคัดเลือกได้ลําดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน และเม่ือได้มี           

การบรรจแุตง่ตัง้ผู้สอบคดัเลือกได้ตามจํานวนอตัราว่างท่ีจะแตง่ตัง้แล้ว บญัชีสํารองให้ยกเลิก 

    ข้อ 100 ยกเลกิ 

    ข้อ 101 การดําเนินการสอบคดัเลือกให้หน่วยดําเนินการสอบคดัเลือกดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ       

รับสมคัรสอบคดัเลือก 3 ชดุ ไปยงัสํานกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ก่อนวนัเร่ิมรับสมคัรสอบคดัเลือก 

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการ 

  (2) เม่ือการสอบเสร็จสิน้แล้ว ให้สําเนาประกาศผลการสอบคดัเลือก และบญัชี  

กรอกคะแนน จํานวน 1 ชดุ ไปยงัสํานกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่

วนัประกาศผลสอบคดัเลือก 

  (3) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า

สอบ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง

สํานกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ภายใน 3 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้มีการประกาศเปล่ียนแปลง 
 [ข้อ 86-101 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของอบต.  พ.ศ.2557 ลงวนัที่  19  มกราคม   2558] 
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ส่วนท่ี  4 

การคัดเลือก 

 ข้อ 102  การคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก  
[ข้อ 102 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ 103  การคดัเลือกพนกังานสว่นตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้   

ให้ดําเนินการได้ 3  กรณี   ดงันี ้

  (1)  การคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัสงูขึน้

ในระดบัควบสําหรับตําแหนง่ท่ีกําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบ 

  (2)  การคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัสงูขึน้

นอกระดบัควบ   สําหรับตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์     ตําแหน่งสายงาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  (3) การคดัเลือกพนกังานสว่นตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

สําหรับตําแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นตําบล  
[ข้อ 103 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ 104  การคดัเลือกพนกังานสว่นตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้  

ในระดบัควบสําหรับตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งระดบัควบตามข้อ 103 (1) ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

กําหนด ดงันี ้

 (1)  พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตั ิ

เฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน

และแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 (2)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ 

 (3)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการ

ปฏิบตังิานตามข้อ 104 (2)  โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

  1)  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 

  2)  หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหนง่   ท่ีจะประเมิน 

  3)  การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือเล่ือนตําแหนง่ 
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  4)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ 

                          (4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานส่วนตําบลท่ีจะผ่านการประเมินเพ่ือ

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ํากว่าท่ี ก.พ. กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน

สําหรับข้าราชการพลเรือน 

 (5)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบั   

ท่ีสงูขึน้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   
[ข้อ 104 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  105  การคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ี

สงูขึน้นอกระดบัควบสําหรับตําแหนง่ท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์    ตามข้อ 103 (2)        

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้ ดําเนินการ     ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  

(ก.อบต.จงัหวดั) กําหนดภายใต้เง่ือนไข   ดงันี ้

   (1)  พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและ

แตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

   (2)  ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานโดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1)  ประธานให้แตง่ตัง้จากข้าราชการ  หรือพนกังานส่วนตําบล  หรือผู้ ท่ีเคย

เป็นข้าราชการ  หรือพนกังานส่วนตําบลท่ีดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย         

1  ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 

      2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนใน

จงัหวดัหรือในอําเภอท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้ตัง้อยู่  ท่ีมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ีสําหรับตําแหน่ง

ท่ีประเมินท่ีดํารงตําแหนง่สงูกวา่ผู้ขอประเมินอย่างน้อย  1  ระดบั 

 3)  ข้าราชการหรือพนกังานส่วนตําบล  หรือเคยเป็นข้าราชการ  หรือพนกังาน

ส่วนตําบลท่ีเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากบัระดบัตําแหน่งท่ีขอประเมิน  หรือ

ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้าน  ท่ีมีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ

จํานวนไมน้่อยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

4)  เลขานกุารให้องค์การบริหารสว่นตําบลแตง่ตัง้เลขานกุาร  จํานวน  1  คน   

 (3)  ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้  
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 (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ 105 (2)  กําหนดแบบ และวิธีการ

ประเมิน   คณุสมบตัิของบคุคล  คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน ตามข้อ 105 (3) โดยต้องมี

รายการ ดงัตอ่ไปนี ้

 1)  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤต ิ

และประวตักิารรับราชการ 

                                                         2) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่งท่ีจะประเมิน 

 3) การประเมินคณุสมบตัขิองบคุคลและความเหมาะสมเพ่ือเล่ือนตําแหนง่ 

 4)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 

 (5)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินว่าพนกังานส่วนตําบลท่ีจะผ่านการประเมิน

เพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ํากว่าท่ี  ก.พ. กําหนดไว้เป็น

มาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน 

        (6)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบั  

ท่ีสงูขึน้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  
[ข้อ 105 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

[ข้อ 105 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เก่ียวกับการคดัเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งที่สงูขึน้  พ.ศ. 2548  ลงวนัที่  15  กรกฎาคม  2548] 

 ข้อ  106  การคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบั        

ท่ีสูงขึน้นอกระดบัควบสําหรับตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ

ตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามข้อ 103 (2)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ ดําเนินการ ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ี คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) กําหนดภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

 (1)  พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและ 

แตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 (2)  ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.  เร่ืองประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนระดบั เพ่ือแตง่ตัง้

พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  (3)  ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล   และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ 

 (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ 106 (2)     กําหนดแบบ และวิธีการ

ประเมินคณุสมบตัิของบุคคล คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงาน ตามข้อ 106 (3) โดยต้องมี

รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
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                    1)  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ

และประวตักิารรับราชการ       

                                          2)   หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหนง่ท่ีจะประเมนิ 

 3)   การประเมินคณุสมบตัขิองบคุคลและความเหมาะสมเพ่ือเล่ือนตําแหนง่ 

 4)   สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 

 (5)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานส่วนตําบลท่ีจะผ่านการประเมินเพ่ือ

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ํากว่าท่ี  ก.พ. กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน

สําหรับข้าราชการพลเรือน 

 (6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบั   

สงูขึน้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
[ข้อ 106 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 ข้อ  107  การคดัเลือกตามข้อ 103(3)  เพ่ือแต่งตัง้พนกังานส่วนตําบลให้ดํารง

ตําแหนง่บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือจงัหวดัท่ี

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมอบหมายเป็นผู้ ดําเนินการ 

  การคดัเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสมัภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ

วิธีประเมิน หรือวิธีอ่ืนใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้คํานึงถึงผลงาน ความรู้ 

ความสามารถ ความประพฤติ ประวตัิการรับราชการและผลการปฏิบตัิงานประกอบด้วย ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลกําหนด 
[ข้อ 107 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2550 ลงวนัที่  8  ตลุาคม   2550] 

 ข้อ  108  ให้องค์การบริหารสว่นตําบลรายงานการดําเนินการคดัเลือก  ดงันี ้

 (1)  ส่งสําเนาคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศ       

รับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก. อบต. จงัหวดั)  ก่อนเร่ิม       

รับสมคัรสอบ  ไม่น้อยกว่า  7  วนัทําการ  โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจํานวน  1  ชุด            

ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.)  ทราบด้วย 

 (2)  เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานไปยัง

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต. จงัหวดั)  ภายใน  5  วนัทําการ  นบัแตว่นัประกาศผลการ

คดัเลือก  โดยให้สง่เอกสาร   ดงัตอ่ไปนี ้

  1)  สําเนาบญัชีการกรอกคะแนน   1  ชดุ 

  2)  สําเนาประกาศผลการคดัเลือก 1  ชดุ 
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        (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับการคดัเลือก  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ  

เข้ารับการคดัเลือกกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีดําเนินการคดัเลือก ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน ๆ  

นอกจาก  ท่ีกําหนดไว้เดมิ  ให้รายงานสํานกัคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.)  โดยดว่นท่ีสดุ 
[ข้อ 108 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

 หมวด  5 

การบรรจุและแต่งตัง้ 

ข้อ  109    การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล เพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นตําบล ให้บรรจแุตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ในตําแหน่งนัน้ หรือตําแหน่งอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั  ซึ่งกําหนดคณุวฒุิตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกนักบัคณุวฒุิท่ีผู้นัน้

นํามาสมคัรสอบแขง่ขนั  

  การร้องขอให้ดําเนินการสอบแข่งขัน การดําเนินการสอบแข่งขัน การขึน้บัญชีการ

สอบแขง่ขนั การใช้บญัชีการสอบแขง่ขนั การขอใช้บญัชี  การบรรจแุละแตง่ตัง้จากบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ ให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลกําหนด 

มิให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบัในกรณีการบรรจุและแต่งตัง้ตามข้อ 111 ข้อ  116    

ข้อ 110  ข้อ 123  ข้อ 129  และข้อ 133 
  [ข้อ 109 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ือง   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต. แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ลงวนัที่ 8  ตลุาคม  2550] 

ข้อ  110    ผู้สอบแข่งขนัได้ ซึ่งอยู่ในลําดบัท่ีท่ีจะได้รับบรรจ ุและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใด 

ถ้าปรากฏว่าขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบือ้งต้น หรือขาด

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยไม่ได้รับอนมุตัิยกเว้นจาก  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  ( 

ก.อบต. ) อยูก่่อนหรือภายหลงัการสอบแขง่ขนัจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่นัน้ไมไ่ด้ 

  ข้อ  111    ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การ

บริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   อาจบรรจุ

บคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ   และความชํานาญสงูเข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการในองค์การ

บริหารสว่นตําบล  
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  ข้อ  112    องค์การบริหารสว่นตําบลท่ีจะเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการจะต้อง

มีลกัษณะตอ่ไปนี ้

 ลกัษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล   มีความจําเป็นท่ี         

จะต้องใช้บคุลากรผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถและความชํานาญงานในระดบัผู้ ชํานาญการ  หรือผู้ ท่ีมีความรู้  

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  

 มีการกําหนดตําแหนง่ผู้ ชํานาญการ เพ่ือรองรับลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม (1)  

โดยพิจารณากําหนดระดบัตําแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคณุภาพของงานในตําแหน่งนัน้  เป็น

ตําแหนง่ระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ข้อ  113    กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล   มีความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการท่ี

จะต้องบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการในองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เสนอเหตผุลและ

ความจําเป็น   คําชีแ้จง  ประวตัิและผลงานของผู้ ท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ   ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ท่ี    มีความรู้

ความสามารถ  และความชํานาญงานสงูในระดบัผู้ ชํานาญการ   แล้วแตก่รณี   และมีความเหมาะสมกับ

ลกัษณะงานในตําแหน่งท่ีขอบรรจแุละแตง่ตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวตัิการทํางาน  และ

ผลงานท่ีได้ปฏิบตัิมา  ตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พิจารณา 

  ในเหตผุลคําชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี ้

 (1)  บคุคลท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ตําแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและระดบัตําแหนง่  

 (2)  รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ

 (3)  เหตผุลความจําเป็นในการขอบรรจบุคุคลผู้ นี ้

 (4)  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจบุคุคลผู้ นี ้

  ข้อ  114    กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลขอบรรจบุคุคลเข้ารับราชการตามข้อ 113  แต่

ยงัมิได้กําหนดตําแหน่งผู้ ชํานาญการ  ตามท่ีกําหนดในข้อ 112  (2)    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอ

กําหนดตําแหนง่ผู้ ชํานาญการขึน้ใหม่หรือปรับเกล่ียจากตําแหน่งอ่ืน   ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด 2     ว่าด้วย

การกําหนดตําแหนง่  หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่พนกังานสว่นตําบลแล้วแตก่รณี  

ข้อ  115    เม่ือ คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ได้เห็นชอบการ 

บรรจบุคุคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ ชํานาญการ ในตําแหน่งใด  ระดบัใดแล้ว    ให้กําหนดอนัดบั

เงินเดือนและขัน้เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับ  โดยขัน้เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดงักล่าวให้ได้รับในขัน้ท่ีไม่ต่ํากว่าจดุ     

ก่ึงกลางระหวา่งขัน้สงูและขัน้ต่ําของอนัดบัเงินเดือนท่ีผู้นัน้ได้รับ 
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ข้อ  116    ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )

เห็นว่าไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขนั   อาจคดัเลือกบรรจุบคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ได้ในกรณีดงันี ้

(1)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง    หรือทนุขององค์การ

บริหารสว่นตําบล   เ พ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแต่งตัง้ผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดให้คดัเลือก  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน   

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนมุตัิให้ส่วนราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้   เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การ

บริหารสว่นตําบลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจไุด้  เม่ือถึง  

ลําดบัท่ีท่ีสอบได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ

ได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ  เม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5)  การบรรจุและแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 

เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตท่ีุไม่อาจเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในตําแหน่งท่ี

สอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

ข้อ  117    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร   เม่ือผู้นัน้พ้นจากราชการทหาร   โดยมิได้กระทําการใด ๆ  ในระหวา่ง

รับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  และผู้นัน้

ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตั ิ และมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น

พนกังานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม   ภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจาก

ราชการทหาร   ให้สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 

พนกังานสว่นตําบล  ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการตามวรรคหนึง่ ให้มีสิทธิได้นบัวนัรับ 

ราชการก่อนถกูสัง่ให้ออกจากราชการ   รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

และวนัรับราชการเม่ือได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดตอ่กนัเพ่ือประโยชน์ตาม 

ประกาศนี ้และตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินเสมือนวา่ผู้นัน้มิได้เคยถกูสัง่ 

ให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  118    เม่ือพนกังานส่วนตําบลผู้ ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

วา่ด้วยการรับราชการทหาร   ให้องค์การบริหารสว่นตําบลสงวนตําแหนง่ในระดบัเดียวกนัไว้สําหรับบรรจ ุ

ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการ 
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  ข้อ  119    พนกังานส่วนตําบลผู้ ท่ีได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ 118   

หากผู้นัน้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม  จะต้องย่ืนคําขอพร้อมด้วย

หนงัสือรับรองประวตัิการรับราชการทหารตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นบัแตว่นัพ้น

จากราชการทหาร 

  ข้อ  120    ให้องค์การบริหารสว่นตําบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการรับราชการทหาร  

ตามข้อ 119  หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถกูต้อง และผู้นัน้ได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทํา    การใด ๆ  

ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่าง

ร้ายแรง   และผู้นัน้ไม่เป็นผู้ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  อีกทัง้ผู้นัน้ได้ย่ืนคําขอบรรจกุลบัเข้ารับ

ราชการ ภายใน 180  วนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบลสัง่บรรจุผู้นัน้กลับเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบลและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัเดิมท่ี

สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้

    (1)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป                

แตไ่ม่ถึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล   โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิม

และในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินคร่ึงขัน้ 

 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ         

เวลาในการปฏิบตัิงานของคร่ึงปีท่ีแล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        

สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกว่าเดมิได้อีกไมเ่กินคร่ึงขัน้   

       (2)  ในกรณีท่ีผู้ กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้ มี

อํานาจ สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและใน

ขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึง่ขัน้ 

       (3)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษ ของ

ปีท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ให้

สัง่บรรจุผู้ นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ท่ีสูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (2) ได้อีกไม่เกินคร่ึงขัน้

สําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณครัง้  สดุท้ายแตไ่ม่ครบ 

6 เดือน ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 

      ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1)  (2) หรือ (3) นัน้ จะต้องไม่ได้รับ

ประโยชน์มากกว่าผู้ ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขัน้สูงของอันดบัเงินเดือน

สําหรับตําแหนง่ระดบัเดมิ 

  ข้อ  121    ในการบรรจผุู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ  หากผู้ ใดไม่เคยได้รับการ

บรรจแุละแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป   ซึ่งต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือ
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เทียบได้ไม่ต่ํากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน  หากจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใน

สายงานดงักลา่ว  ผู้นัน้จะต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนดในหมวด 6 วา่ด้วยการย้ายพนกังานสว่นตําบล ด้วย 

ข้อ  122    พนกังานสว่นตําบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 

การรับราชการทหาร ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั   หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย

และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้นําความท่ีกําหนดไว้ในข้อ 119  และข้อ 120  มาใช้บงัคบั

แก่พนกังานสว่นตําบลท่ีกลา่วถึงโดยอนโุลม   

ข้อ  123    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป

ปฏิบตังิานใด ๆ   ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ถ้าผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ี

คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิตไ่มเ่กินส่ีปีนบัแตว่นัไปปฏิบตังิานดงักลา่ว   ให้สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใน

องค์การบริหารสว่นตําบลได้ 

ข้อ  124    เม่ือคณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดออกจากราชการไป

ปฏิบตังิานใด ๆ   ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ให้พิจารณากําหนดตําแหน่งในระดบัเดียวกัน

สําหรับบรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ  แตไ่ม่เกินส่ีปีนบัแตว่นัไป

ปฏิบตังิานดงักลา่ว 

  ข้อ  125    ผู้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการกรณีได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีให้ออก  

จากราชการไปปฏิบตังิานใด ๆ   ซึ่งให้นบัเวลาระหว่างนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม

เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม 

จะต้องย่ืนคําขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบท่ีกําหนด ก่อนวันสิน้สุด

กําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ไปปฏิบตังิานใด ๆ  ไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

ข้อ  126    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการทํางานตาม      

ข้อ  125   หากเห็นวา่เป็นเอกสารท่ีถกูต้องและผู้นัน้มีประวตัิในการทํางานท่ีไปปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยไม่มีความเสียหายและย่ืนคําขอบรรจกุลบัภายในกําหนด   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สว่นตําบลสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบลและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัเดิม     

โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้ 

    (1)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตัิงาน

ดงักลา่วตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป แตไ่มถึ่ง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล โดย

ให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินคร่ึงขัน้ 
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 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปปฏิบตัิงานเม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาใน         

การปฏิบตัิงานของคร่ึงปีท่ีแล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปปฏิบตัิงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้ นัน้   

กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกว่าเดมิได้อีกไมเ่กินคร่ึงขัน้  

       (2)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตัิงาน

ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้ มีอํานาจสั่งบรรจุผู้ นัน้กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล โดยให้ได้รับ

เงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึง่ขัน้ 

       (3)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตัิงาน                

ดงักล่าวตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไปเศษของปีท่ีไปปฏิบตัิงานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมี  

ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ท่ีสูงกว่าเดิม       

เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินคร่ึงขัน้สําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือ    

จากการคํานวณครัง้สดุท้ายแตไ่มค่รบ 6 เดือน ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 

      ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าเดมิ ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน้ จะต้องไม่ได้

รับประโยชน์มากกว่าผู้ ท่ีมิได้ออกจากราชการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขัน้สงูของ

อนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ระดบัเดมิ 

  ข้อ  127    ในการบรรจผุู้ ไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลบัเข้ารับราชการหากผู้ ใด        

ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป ซึ่งต้องใช้วุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งในสายงานดงักล่าว ผู้นัน้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดในหมวด  6  ว่าด้วยการย้ายพนกังาน

สว่นตําบล ด้วย 

  ข้อ  128    พนกังานส่วนตําบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อน

วนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบัหากออกจากงานท่ีไปปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และ

ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาท่ี

คณะรัฐมนตรีอนมุตั ิแตไ่มเ่กินส่ีปีนบัแตว่นัไปปฏิบตัิงานดงักล่าว    ให้นําความท่ีกําหนดไว้ในข้อ 125  และ

ข้อ 126  มาใช้บงัคบัแก่ข้าราชการ ท่ีกลา่วถึงโดยอนโุลม 

ข้อ 129    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก

ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการจะ

รับผู้นัน้เข้ารับราชการ ให้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องย่ืนคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี ้

(1)  ใบรับรองแพทย์ ซึง่รับรองไว้ไมเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีออกใบรับรองถึงวนัท่ีย่ืนขอก

ลบัเข้ารับราชการ 

(2)  สําเนาทะเบียนประวตัข้ิาราชการ 
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 (3)  หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤตขิองผู้บงัคบับญัชาเดมิซึง่

มีตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป 

 (4)  สําเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวข้องกบัตําแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ

(5)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

(6)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

(7)  สําเนาหนังสือสําคญัการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล                  

หรือหนงัสือรับรองวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั (ถ้ามี) 

(8)  สําเนาคําสัง่อนญุาตให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  130    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบเอกสารตาม 

ข้อ 129  และประวตัิการรับราชการและการทํางานทกุแห่งของผู้สมคัร และให้สอบถามไปยงัส่วนราชการ

หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสดุมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  131    การพิจารณาเพ่ือบรรจผุู้ ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ ให้      

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 (1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม หรือได้รับ

การยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามสําหรับพนกังานส่วนตําบล 

 (2) ผู้ สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะบรรจ ุ          

และแตง่ตัง้ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง่    หรือได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  

 (3)  กรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต. ) กําหนดให้เป็นตําแหน่งท่ีมีระดบัควบในสายงานใด  ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขนัได้หรือผู้สอบคดัเลือกได้

ในตําแหน่งระดบัใดระดบัหนึ่งท่ีเป็นระดบัควบในสายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการบรรจหุรือเล่ือนระดบัตําแหน่งอยู ่    

และกรณีบรรจุและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) มิได้

กําหนดให้เป็นตําแหน่งท่ีมีระดบัควบ  ต้องไม่มีผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหน่งนัน้ขึน้บญัชีรอการเล่ือนระดบั

ตําแหน่งอยู่   เว้นแตผู่้ ท่ีจะกลบัเข้ารับราชการนัน้   เป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ

สมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวฒุิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ

ลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคูส่มรสไปรับราชการ ณ ตา่งประเทศ   หรือเป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไปเพราะ

ถกูยบุเลิกตําแหนง่  
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  ข้อ  132    การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี ้  ให้ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิม  และให้ได้รับเงินเดือน     

ไมส่งูกวา่ขัน้ท่ีเคยได้รับอยูเ่ดมิก่อนออกจากราชการ 

ข้อ  133    การบรรจแุละแตง่ตัง้จากข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน 

ผู้ขอโอนมาเป็นพนกังานสว่นตําบลให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในหมวด 8 

  ข้อ  134  ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่พนกังานส่วนตําบลตําแหน่งใด ต้องมีคณุวฒุิตรง

ตามคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ี  ก.อบต.กําหนด 

  ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวุฒิใดเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้

หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

  กรณีมีเหตผุลความจําเป็น ก.อบต. อาจอนมุตัิให้แตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลท่ีมีคณุสมบตัิตา่ง

ไปจากคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ก็ได้”       
[ข้อ 134 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

สว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2548)  ลงวนัที่  15  กนัยายน  2548]  

  ข้อ  135    ผู้ ได้รับบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล    และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

ใดในองค์การบริหารส่วนตําบล   หากภายหลงัปรากฎว่าขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้นโดย

ไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบตัิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวคุณสมบตัิและลักษณะ

ต้องห้ามเบือ้งต้นของพนกังานส่วนตําบล หรือขาดคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้อยู่ก่อนก็ดี  หรือมี

กรณีต้องหาอยูก่่อนและภายหลงัเป็นผู้ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากกรณีต้องหานัน้ก็ดี  หรือกรณีบรรจแุละแตง่ตัง้

จากบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องเกือ้กลูกนัก็ดี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัง่

ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลนั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล      (ก.อบต.

จงัหวดั)  แตท่ัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้ได้ปฏิบตัิไปตามอํานาจและหน้าท่ี  และการรับ

เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ  หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสัง่ให้ออกนัน้   และถ้า

การเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการสัง่ให้ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนตาม

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน 
[ข้อ 135 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

สว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2550)  ลงวนัที่  25  กนัยายน  2550]  
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ข้อ  136    การบรรจแุละแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งท่ีคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ยงัมิได้กําหนดตําแหนง่   จะกระทํามิได้ 

ข้อ  137    การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล   และแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ในองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ มีอํานาจ             

สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ  138    ผู้ ใดได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบล   ให้มีการทดลอง

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของพนกังานสว่นตําบล  โดยให้มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน แตไ่ม่เกิน 9 เดือน และ

การประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ผ่านการ

ประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการตอ่ไป    ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้ถือเสมือนว่าผู้นัน้ไม่เคยเป็นพนกังานส่วน

ตําบล   แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ท่ีได้รับจากราชการในระหวา่งท่ีผู้นัน้อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  

  ข้อ  139    ให้ผู้ ได้รับการบรรจจุากผู้สอบแข่งขนัได้   หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหต ุ      

พิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล   และ 

ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิงาน  ซึ่งโอนมาบรรจแุละ

แตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นตําบล   ต้องทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

  ข้อ  140    ภายใต้บงัคบัข้อ  149 (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานส่วนตําบล 

ตามข้อ 139  ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเข้าปฏิบตัิ

หน้าท่ีราชการเป็นต้นไป 

  ให้ผู้ บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง              

จริงจัง  มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอนัท่ีจะให้การทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเป็นกระบวน          

การเลือกสรรบคุคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  141    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ             

หน้าท่ีราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี       

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  ปริมาณงาน  คณุภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ 

ความสามารถในการปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืน  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัิตนตาม        

กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั    
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  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี                     

ราชการ  ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนกังาน 

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบ 

  ข้อ  142    ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตั ิ       

หน้าท่ีราชการ 

  ให้ผู้ มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  มอบหมายงานให้ผู้ ทดลองปฏิบัต ิ          

หน้าท่ีราชการปฏิบตัิ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการทราบอย่างชดัเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบตัิงาน  

การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

  ข้อ  143    ให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการทํารายงานการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตน       

เสนอผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนด 

  ข้อ  144    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึ่ง

อย่างน้อยต้องแต่งตัง้จากผู้ มีหน้าท่ีดแูล การทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหนึ่งคน  พนกังานส่วนตําบล  

ผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอีกหนึง่คน 

  ข้อ  145    ให้คณะกรรมการทําหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของ                 

ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินท่ี

กําหนดไว้ ในข้อ  141  ทําการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเม่ือทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการมาแล้ว

เป็นเวลาสามเดือน   และประเมินครัง้ท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือน เว้นแต ่

คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในแตล่ะครัง้ได้อยา่งชดัแจ้ง เน่ืองจาก 

ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ลาคลอดบตุร  ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานลาป่วยเพราะ

ประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัิราชการตาม

หน้าท่ี  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตามข้อ  149 (2)  เม่ือครบ

กําหนดระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้หนึง่ 
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  ข้อ  146    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี

กรรมการท่ีไมเ่ห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  147    เม่ือคณะกรรมการได้ดําเนินการตามข้อ  145  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   

ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   ตามแบบ

รายงานท้ายประกาศนี ้

       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อ  141                 

ให้รายงานเม่ือทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเม่ือสิน้สุดระยะเวลาท่ีขยายตาม                     

ข้อ 149 (2)  แล้ว 

       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ํากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อ  141       ให้

รายงานเม่ือเสร็จสิน้การประเมินแตล่ะครัง้ 

  ข้อ  148    เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรายงานตาม     

ข้อ  147 (1) แล้ว ให้ประกาศวา่ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการนัน้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ

พร้อมแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัประกาศ 

  ข้อ  149    เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรายงานตาม     

ข้อ  147 (2)  ให้ดําเนินการดงันี ้

       (1)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการออกจากราชการ  ให้ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีคําสัง่ให้ผู้นัน้

ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนั

ทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานพร้อมกบัแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ   และส่งสําเนาคําสัง่ให้ออกไปยงัคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัท่ีมีคําสัง่ 

       (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตอ่ไป

จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตอ่ไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน

แล้วแตก่รณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ ผู้ มีหน้าท่ีดแูล

การทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือทําการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการและ

ประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่ไป 

       ในกรณีท่ีผู้ ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนสิน้สุด

ระยะเวลาท่ีขยายแล้ว  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรายงานว่าผลการ

ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของผู้นัน้ยงัต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้ประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสว่นตําบลมีคําสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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  ข้อ  150    การนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้ให้นบัวนัท่ีผู้

ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการไม่ได้มาปฏิบตัิงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการด้วย   และให้

นบัวนัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น  และนบัวนัก่อนหน้าจะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเร่ิมต้นนัน้ของ

เดือนสดุท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถ้าไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้าย

ของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

  ข้อ  151    พนกังานส่วนตําบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  ผู้ ใดได้รับ

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ตามวฒุิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนตําบลอีก  ให้

ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ    ดงันี ้

(1) กรณีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดมิตามวฒุิท่ีได้รับ 

เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองไปกบั 

ตําแหน่งเดิม   ถ้าได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัสงูขึน้ในตา่งสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม ่

       (2)  กรณีย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม   ให้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการและ        

นบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตําแหนง่เดมิ  ถ้าย้ายไปดํารงตําแหน่งในตา่งสายงานให้เร่ิม

ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม ่

       (3)  กรณีโอนมาดํารงตําแหน่งใหม่  ให้เร่ิมทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการและนบัเวลา

ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบญัญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตําแหนง่เดมิ 

       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    

ทหาร  เม่ือได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานส่วนตําบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือตา่งสายงาน  ให้ทดลอง

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตําแหนง่เดมิ 

ข้อ  152    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใดแล้ว   หากภายหลงั

ปรากฏว่าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิไม่ตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้  ให้ประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้ผู้นัน้ให้กลบัไปดํารงตําแหน่งเดิม   หรือตําแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกับ

ตําแหน่งเดิมท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยพลนั โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แตท่ัง้นี ้   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้ได้

ปฏิบตัิไปตามอํานาจหน้าท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจาก

ทางราชการในระหว่างท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ี  ผู้นัน้มีคณุสมบตัิไม่ตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะ

สําหรับตําแหนง่ 
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ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม  หรือตําแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          

เดือนในขัน้ท่ีพึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นัน้ไม่มีสถานภาพอย่างใดในการท่ีได้รับแตง่ตัง้       

ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีตนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นัน้ 

ข้อ  153    ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งบริหาร และสายงานผู้บริหาร

สถานศกึษาวา่งลง หรือตําแหนง่วา่งเน่ืองจากกําหนดขึน้ใหม ่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานตําแหน่ง

ว่างนัน้ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลทราบ ภายใน 7 วนั  นบัแตว่นัท่ีมีตําแหน่งว่าง และให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี

ตําแหนง่นัน้วา่งลง 

ในการดําเนินการสรรหาบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และสายงานผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ     

หลายวิธี ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) รับโอนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งและระดบัเดียวกับตําแหน่งท่ีว่างจาก

องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน  หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืน ท่ีอยู่ในสายงานนกับริหารในตําแหน่ง

และระดบัเดียวกนั 

(2)  สอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัสูงขึน้แทนตําแหน่งท่ีว่างตามข้อ  86 

และข้อ 107 แล้วแตก่รณี 

(3) คดัเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืน 

ซึ่งดํารงตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก    

สว่นราชการต้นสงักดั และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ตามข้อ 179 

ทัง้นีต้้องเปิดโอกาสให้พนกังานสว่นตําบลตําแหนง่และระดบัเดียวกบัตําแหน่งท่ีว่างจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลอ่ืนท่ีอยูใ่นสายงานนกับริหารในตําแหนง่และระดบัเดียวกนั เข้ารับการคดัเลือกด้วย  

(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงาน

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.) แล้วแตก่รณี   เพ่ือขอใช้บญัชีในตําแหน่งท่ีอยู่ในประเภท

และระดบัเดียวกนัโดยไมต้่องเรียงตามลําดบัท่ี  

กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ว่างลงหรือตําแหน่งว่างเน่ืองจากกําหนดตําแหน่งขึน้ใหม่ ว่างลงเกินกว่า 60 วนั โดยท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลมิได้ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  และสายงานผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีวา่งตามวรรคสอง โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร  หรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการตามวรรค

สองแล้ว  แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้ มาดํารงตําแหน่งได้  ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัท่ีตําแหน่งว่างหรือ

ตําแหนง่วา่งเน่ืองจากกําหนดขึน้ใหม ่ ให้ถือวา่การดําเนินการท่ีแล้วมาเป็นอนัยกเลิก และให้คณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล(ก.อบต.จงัหวดั) หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล(ก.อบต.) แล้วแตก่รณี  ส่ง
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บญัชีผู้ สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกได้ของจังหวัด หรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลดําเนินการบรรจุแทนตําแหน่งท่ีว่างภายใน 30  วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือส่งตวัผู้สอบ

คดัเลือกหรือคดัเลือกได้นัน้ 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประเมินผลการปฏิบตัิงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือนของ

พนกังานสว่นตําบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล(ก.อบต.จงัหวดั) หรือคณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตําบล(ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนตําแหน่งท่ีวาง  หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบตัิราชการไม่มี

ประสิทธิภาพหรือความประพฤตไิมเ่หมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล(ก.อบต.จงัหวดั) 

พิจารณาดําเนินการตามข้อ 177 

ในกรณีพนกังานสว่นตําบลถกูดําเนินการตามวรรคส่ีตัง้แต ่2 ครัง้ติดตอ่กนั  โดยเหตเุกิดจา

การปฏิบตัิราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน

ตําบล(ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาเรียกตวัพนกังานส่วนตําบลดงักล่าวเข้ารับการอบรมเพ่ือฟืน้ฟูสมรรถนะ

การปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล(ก.อบต.) กําหนดกรณีนายกองค์การบริหาร

สว่นตําบลไมดํ่าเนินการบรรจแุตง่ตัง้ตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบตัิตาม 

หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้า ท่ีตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล                    

(ก.อบต.จงัหวดั)   แจ้งผู้ กํากบัดแูลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตอ่ไป 
[ข้อ  153  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550  ลงวนัที่  8  ตลุาคม  2550]  

หมวด  6 

การย้าย 

  ข้อ 154  การย้ายพนักงานส่วนตําบล ผู้ ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอีก

ตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ สั่งแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ

เดียวกนัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนี ้

                   (1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหนง่ประเภทและระดบัเดียวกนัท่ีว่างในแผนอตัรากําลงัสาม

ปี ผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นัน้  

                    (2) กรณีการย้ายสับเปล่ียนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ นัน้ต้องมี

คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นัน้ 
[ข้อ  154  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่  28    มกราคม  2559]  
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       ข้อ 155  การย้ายพนกังานส่วนตําบลให้พิจารณาถึงเหตผุลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในการ

ปฏิบตังิานของราชการประกอบด้วย 
[ข้อ  155  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่    28   มกราคม  2559]  

  ข้อ 156  การย้ายพนกังานสว่นตําบลผู้ ดํารงตําแหนง่หนึง่ไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสาย

งานและประเภทเดมิ ให้สัง่ย้ายไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดิม ทัง้นี ้

ต้องเป็นตําแหนง่วา่งในแผนอตัรากําลงัสามปี หรือเป็นการย้ายสบัเปล่ียนในตําแหนง่เดียวกนั 
[ข้อ  156  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  

                     ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏิบตัิงาน 

หรือประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ ไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทําได้ในกรณีเป็น

ตําแหนง่ประเภทและระดบัเดียวกนั ให้สัง่ย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอ่ืนนัน้ในประเภทและระดบัเดียวกนั 

โดยให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดิม ทัง้นี ้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนัน้แต่ไม่จําต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานนัน้หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาก่อน

และให้ดําเนินการ ดงันี ้

     (1)  พนกังานสว่นตําบลผู้จะขอรับการแตง่ตัง้เสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสาย

งานอ่ืนนัน้ ให้ใช้แบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลกําหนด   

     (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ขอรับการแต่งตัง้ ได้แก่ ผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 

ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับ

ตําแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหมต่ามแบบประเมิน 

     (3)  ผู้ ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการ

ประเมินของผู้บงัคบับญัชาแต่ละคนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 สําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้

ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานด้วย 

   (4) กรณีมีผู้ขอรับการแตง่ตัง้เกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นําคะแนนผลการ

ประเมินของผู้บงัคบับญัชาทกุคนรวมกนั แล้วจดัทําบญัชีเรียงตามลําดบัคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลเห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิ่มเตมิ 

เช่น          การสมัภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จดัเรียง

ตามลําดบัอาวโุสในราชการ บญัชีดงักล่าวให้มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลเห็นชอบ

การแตง่ตัง้ให้แตง่ตัง้เรียงลําดบัท่ีในบญัชีดงักลา่ว 
[ข้อ  157  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  



- 62 - 

 - 62 - 

 ข้อ 158  กรณีการพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึน้ และปัจจุบันไม่ได้ดํารง

ตําแหน่งในประเภทวิชาการระดบัปฏิบตัิการขึน้ไป หากจะย้ายพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ไปแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งในประเภทวิชาการระดบัปฏิบตัิการขึน้ไปผู้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีสอบแข่งขนัหรือสอบคดัเลือกได้ใน

ตําแหนง่ซึง่อยูใ่นสายงานท่ีจะย้ายและบญัชีการสอบแขง่ขนัได้หรือสอบคดัเลือกยงัไมถ่กูยกเลิกด้วย 

            กรณีการย้ายได้รับคณุวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้

โดยได้รับคุณวุฒิการศึกษาท่ีขาดแคลนตามพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบลกําหนด โดย

ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ ได้รับคณุวุฒิท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตําบล กําหนดให้คดัเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับ

การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลกําหนด 
[ข้อ  158  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่    28   มกราคม  2559]  

 ข้อ 159 การย้ายพนกังานส่วนตําบลไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภททัว่ไป 

ระดบัชํานาญงาน หรือระดบัอาวโุส และประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ ระดบัชํานาญการพิเศษ และระดบั

เช่ียวชาญ พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้

และตรงตามความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนัน้ด้วย โดย

ต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบตัิงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับการเล่ือน

และแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ระดบัท่ีสงูขึน้ด้วย ดงันี ้

                    (1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องเกือ้กูลกนัต้องผ่านการประเมิน

บคุคลและการปฏิบตังิาน 

                   (2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานท่ีไม่เก่ียวข้องเกือ้กูลกันต้องผ่านการประเมิน

บคุคล การปฏิบตังิาน และผลงาน 
[ข้อ  159  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  

 ข้อ 160 การย้ายพนกังานส่วนตําบลผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ินไปดํารง

ตําแหน่งประเภทและระดบัเดียวกันแต่ตา่งสายงาน ผู้นัน้จะต้องมีคณุวุฒิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่ของตําแหนง่นัน้ และจะต้องเคยดํารงตําแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

           สําหรับผู้ ท่ีมีคณุสมบตัไิมต่รงตามวรรคหนึง่หากมีความประสงค์จะย้ายตา่งสายงาน

ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) 

และภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (ภาค ค) โดยไมมี่การขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกแตอ่ย่างใด  
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           การย้ายพนกังานส่วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการไป

ดํารงตําแหนง่สงูขึน้ในตําแหนง่ประเภทอํานวยการท้องถ่ินหรือผู้ ดํารงตําแหนง่ประเภทอํานวยการท้องถ่ินไป

ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ผู้นัน้จะต้องมีคณุวุฒิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่ของตําแหนง่นัน้ และมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบคดัเลือกท่ีกําหนด 
[ข้อ  160  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่  28     มกราคม  2559]  

  ข้อ 161 การย้ายพนกังานส่วนตําบลผู้ ดํารงตําแหน่งใดไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสาย

งาน ประเภทท่ีแตกต่างจากเดิมและระดบัท่ีต่ํากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งประเภท

อํานวยการท้องถ่ินหรือประเภทบริหารท้องถ่ินหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ไปแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทําได้ต่อเม่ือพนักงานส่วนตําบลผู้นัน้ต้องมีคุณสมบตัิตรงตาม

คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้และผู้นัน้ต้องสมคัรใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล 

   ในการย้ายพนกังานส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล 

ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลเร่ืองการให้พนกังานส่วนตําบลได้รับเงินเดือน 
[ข้อ  161  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  

  ข้อ 162 ในการสัง่ย้ายพนกังานส่วนตําบลไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้

คํานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานสว่นตําบลในการเล่ือนระดบัสูงขึน้ด้วย ซึ่งอาจทําให้พนกังาน

ส่วนตําบลผู้นัน้มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีแตง่ตัง้ใหม่ไม่ครบตามหลกัเกณฑ์การเล่ือน

ระดบัดงักลา่วได้ 
[ข้อ  162  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  

  ข้อ 163 เ ม่ือมีคําสั่งย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใดแล้วให้

ผู้บงัคบับญัชาแจ้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน่งดงักล่าวให้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ทราบในวนัท่ี

ไปรายงานตวัรับมอบหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตังิานในตําแหนง่นัน้ตอ่ไป 
[ข้อ  163  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  
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 ข้อ 163/1 การย้ายสับเปล่ียนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลสายงานบริหาร ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสัง่

แตง่ตัง้    โดยจะต้องเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งเดียวกนั สําหรับเลขท่ีตําแหนง่ให้คงไว้ท่ีเดิม ส่วนระดบัวิทยฐานะและ

อตัราเงินเดือน ให้ติดตามตวับคุคลไปกําหนดในตําแหน่งใหม่ท่ีจะแต่งตัง้ ซึ่งกรณีนีใ้ห้หมายรวมถึงการย้ายให้

ดํารงตําแหนง่ท่ีวา่งด้วย 
[ข้อ  163/1  เพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

สว่นตําบล  ลงวนัที่    28   มกราคม  2559]  

 ข้อ 163/2 การย้ายสบัเปล่ียนพนกังานครูองค์การบริหารสว่นตําบลสายงานการสอน ให้นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสัง่แต่งตัง้

โดยจะต้องเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สําหรับเลขท่ีตําแหน่งให้คงไว้ท่ีเดิม ส่วนระดบั

วิทยฐานะและอตัราเงินเดือน ให้ติดตามตวับุคคลไปกําหนดในตําแหน่งใหม่ท่ีจะแตง่ตัง้ ซึ่งกรณีนีใ้ห้หมาย

รวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหนง่ท่ีวา่งด้วย 

           ในกรณีท่ีมีเหตผุลจําเป็นพิเศษท่ีไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาย้าย

สบัเปล่ียนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลสายงานการสอน  โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งหรือ

สาขาวิชาเอกเดียวกนัได้เป็นการเฉพาะราย 
[ข้อ  163/2  เพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

สว่นตําบล  ลงวนัที่   28    มกราคม  2559]  

หมวด  7 

การโอน 

  ข้อ  164    การโอนพนกังานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่งไปแต่งตัง้ให้

ดํารงตําแหนง่พนกังานสว่นตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลอีกแห่งหนึ่ง  ให้โอนและแตง่ตัง้จากพนกังาน

สว่นตําบลในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงันี ้ 

(1) ผู้สอบแข่งขนัได้ หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ หรือผู้ ได้รับการ

คดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสูงขึน้นัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล(ก.อบต.) กําหนด 

(2) ผู้ขอโอนตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 60 วนั นบัแต่

วนัท่ีตําแหนง่วา่ง ตามข้อ 171  

(3) ผู้ ขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดบัเดียวกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานในองค์การบริหาร

สว่นตําบลตามข้อ  175  
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(4) ผู้ ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนึง่ไปดํารงตําแหนง่ในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึง่ในจงัหวดัเดียวกนัตามข้อ  176 หรือข้อ 177 

(5) ผู้ ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนึง่ไปดํารงตําแหนง่ในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึง่ ตามข้อ 153 วรรคสาม หรือข้อ 177 

[ข้อ  164  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550   ลงวนัที่  8  ตลุาคม  2550]  

หมวด  7 

การโอน 

  ข้อ  164    การโอนพนกังานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่งไปแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหนง่พนกังานสว่นตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลอีกแห่งหนึ่ง  ให้โอนและแตง่ตัง้จากพนกังาน

สว่นตําบลในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงันี ้ 

(1) ผู้สอบแข่งขนัได้ หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ หรือผู้ ได้รับการ

คดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสูงขึน้นัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล(ก.อบต.) กําหนด 

(2) ผู้ขอโอนตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาภายใน 60 วนั นบัแต่

วนัท่ีตําแหนง่วา่ง ตามข้อ 171  

(3) ผู้ ขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดบัเดียวกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานในองค์การบริหาร

สว่นตําบลตามข้อ  175  

(4) ผู้ ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนึง่ไปดํารงตําแหนง่ในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึง่ในจงัหวดัเดียวกนัตามข้อ  176 หรือข้อ 177 

(5) ผู้ ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนึง่ไปดํารงตําแหนง่ในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึง่ ตามข้อ 153 วรรคสาม หรือข้อ 177 
[ข้อ  164  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550   ลงวนัที่  8  ตลุาคม  2550]  
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ข้อ  165    ในการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี              

ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นตําบล  หรือการแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบล 

ผู้สอบคดัเลือกได้หรือผู้ ได้รับคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้สอบแข่งขนัได้ 

ผู้ ได้รับคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขนั   ผู้สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ ได้รับการคดัเลือก

นัน้เป็นพนกังานส่วนตําบลในสงักดัองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะบรรจุ

หรือแตง่ตัง้นัน้  เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้เพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้   

ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  สอบคดัเลือกได้  หรือได้รับคดัเลือก  แล้วแตก่รณีให้

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  166    ในการโอนพนกังานส่วนตําบลผู้สอบแข่งขนัได้   ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษ

ท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั   ผู้สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ได้รับคดัเลือก  ให้ดําเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะรับโอน 

มีหนงัสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบลของผู้ ท่ีจะโอนทราบ   และให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลของผู้ ท่ีจะโอน   เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานส่วนตําบลนัน้  ให้คณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะรับโอนมีหนงัสือแจ้ง

ความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้

องค์การบริหารสว่นตําบลของผู้ ท่ีจะโอนทราบ  และให้องค์การบริหารส่วนตําบลของผู้ ท่ีจะโอน  เสนอเร่ืองการให้

โอนพนกังานสว่นตําบลให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  167    ในการออกคําสัง่รับโอนพนกังานส่วนตําบลขององค์การบริหารสว่นตําบลท่ีจะ

รับโอน  และการออกคําสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล

สงักดัเดิมตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ของแตล่ะแห่ง ตามข้อ  165  

และข้อ 166  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทัง้สองแห่งประสานกนั เพ่ือออกคําสัง่การรับโอนพนกังานส่วนตําบล   

และการให้พนกังานสว่นตําบลพ้นจากตําแหนง่และหน้าท่ี โดยกําหนดให้มีผลในวนัเดียวกนั   

  ข้อ  168    ให้พนกังานสว่นตําบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือ 

ได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน   ดงันี ้

 (1)  กรณีแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต่ํากว่า      

หรือเทา่คณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนตามวฒุ ิ  แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนในขัน้     

ท่ีได้รับอยูเ่ดมิ 
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 (2)  กรณีแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสูงกว่าเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือน        

ต่ํากว่าหรือเท่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ  แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับ        

เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม ่      

จําเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขัน้

เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานสว่นตําบลจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท้ายประกาศนี ้

 (3)  กรณีแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัต่ํากว่าเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่า           

คณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้   หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ี         

มีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  

ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานสว่นตําบลจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

ท้ายประกาศนี ้ และหากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนั

ได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ ท่ีไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขนัให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงู

ของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่จําเป็นต้อง

ดําเนินการสอบแขง่ขนันัน้ 

  ข้อ  169    ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็น  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

จะดําเนินการให้พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้   หรือได้รับคดัเลือกใน

กรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขนั   ซึ่งได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือน

ตามคณุวฒุิก็ได้   หากมีการระบเุง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศสอบแข่งขนัหรือ

คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

  ข้อ  170    ให้พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบคดัเลือกได้ 

หรือได้รับคดัเลือกท่ีมิใช่กรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขนั  ได้รับเงินเดือนตามท่ีกําหนดใน

หมวด  3  วา่ด้วยอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแตก่รณี 

  ข้อ 170/1  กรณีพนกังานสว่นตําบลผู้ใดได้รับอนญุาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ให้ไปสอบแข่งขนั  สอบคดัเลือก  หรือคดัเลือก  ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ่ืนแล้ว  เม่ือประสงค์จะโอนไปดํารงตําแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนั  สอบคดัเลือก  หรือคดัเลือกได้นัน้  นายก

องค์การบริหารส่วนตําบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจาก

ตําแหน่ง  โดยออกคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งวนัเดียวกันกบัคําสัง่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับโอน  เว้นแตผู่้นัน้อยู่ระหว่างถกูดําเนินการทางวินยัอย่างร้ายแรง  หรือกรณีอ่ืนท่ี

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลสามารถมีมติเห็นชอบให้นายก

องค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ีได้ทนัทีเมื่อได้รับแจ้งคําสัง่รับโอนจาก
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องค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะรับโอน  โดยไมต้่องขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลทกุครัง้  แล้วรายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลทราบ   
[ข้อ  170/1  เพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

สว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการโอน ฯ )  ลงวนัที่  23 ธันวาคม  2548]  

ข้อ  171  ภายใต้บงัคบัข้อ 153 และข้อ 164  เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาพนกังานส่วน

ตําบลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นส่วนรวม  เม่ือ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนกังานส่วนตําบลจากองค์การบริหาร

ส่วนตําบลอ่ืนท่ีประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้ บริหาร

สถานศกึษาท่ีวา่งขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้องได้ตกลง

ยินยอมในการโอนนัน้แล้ว และองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับโอนได้เสนอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายใน 60  วัน นบัแต่วันท่ีตําแหน่งนัน้ว่างลง  เม่ือคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสัง่แตง่ตัง้

ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลง 

และองค์การบริหารส่วนตําบล จะดําเนินการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตําบลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่างในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการ

คดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึง่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 7 คน  
[ข้อ  171  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. 2550  ลงวนัที ่ 8  ตลุาคม  2550]  

[ข้อ  171 วรคคสอง  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารสว่นตาํบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. 2547   ลงวนัที่  24  มกราคม   2548]  

 ข้อ  172  ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  ตามข้อ  171 วรรคสอง  

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลแตง่ตัง้บคุคล  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  1  คน           ประธานกรรมการ

  (2)  ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  2  คน        กรรมการ  

  (3)  ผู้ทรงคณุวฒุิ  1  คน          กรรมการ 

  (4)  นายกองค์การบริหารสว่นตําบล                          กรรมการ 

                       หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  1  คน 

 (5)  ท้องถ่ินจงัหวดั                กรรมการ  

 (6)  ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล              กรรมการ  

               (7)  ผู้แทนพนกังานสว่นตําบล                       เลขานกุาร 

                                            ซึง่นายกองค์การบริหารสว่นตําบลแตง่ตัง้  
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       ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการตามข้อ  172  (4) 

ให้แตง่ตัง้ผู้ ท่ีนายกองค์การบริหารสว่นตําบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน 

 กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้แทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง

ตามข้อ  172 (2)  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการประจําจงัหวดั    ซึ่งเป็นส่วน

ราชการ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือข้าราชการท่ีมีระดบัตําแหน่ง

ระดบั  7  ขึน้ไปในสงักดัสว่นราชการนัน้  หรือนายอําเภอในจงัหวดันัน้ 

 กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณา  รับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ  ตามข้อ  172  (3)  

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิใน  ก.อบต. จงัหวดั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนท่ีมีความรู้

ความสามารถหรือผู้ มีประสบการณ์  ในด้านการบริหารงานบคุคล  การบริหารการปกครอง  ด้านกฎหมาย

และงานด้านท้องถ่ิน  ซึง่อาจเป็นข้าราชการ  หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินหรือบคุคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถดงักล่าว 

 เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้อ  172  (7)  ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     พิจารณาแต่งตัง้จากพนักงานส่วนตําบล     ตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ผู้ อํานวยการกอง  หรือหวัหน้าส่วนราชการท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ ให้เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือ

พิจารณารับโอน  ทําหน้าท่ีในงานด้านธุรการตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  งานอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง  และท่ีได้รับมอบหมาย 
[ข้อ 172 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวนัที่  24  มกราคม   2548] 

  ข้อ 173    หลกัเกณฑ์การคดัเลือก  วิธีการคดัเลือก  และการกําหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีมี

สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอน    ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ ดํารง

ตําแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามท่ีกําหนดในหมวด 4  วา่ด้วยการคดัเลือกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  174    ให้คณะกรรมการคดัเลือก  ดําเนินการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดและ     

ได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก   แล้วประกาศผลการ

คดัเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณารับโอน 

  ข้อ  175    ภายใต้บงัคบัข้อ 164   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบล               

อาจโอนสบัเปล่ียนตําแหนง่พนกังานสว่นตําบลในตําแหนง่เดียวกนัได้  โดยความสมคัรใจของพนกังาน 

สว่นตําบลผู้ โอน  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ี 

เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดงักล่าวแล้ว   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้องเสนอขอความ

เห็นชอบตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

ออกคําสัง่แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกว่าเดมิ   และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
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  การโอนพนกังานส่วนตําบลอ่ืน มาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานในองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  อาจกระทําได้โดยความสมัครใจของผู้ จะขอโอน   และได้รับความยินยอมจากประธาน

กร รม ก าร บ ริห าร อ ง ค์ ก าร บ ริห าร ส่ วน ตํ าบ ล ขอ ง อ ง ค์ก า รบ ริห า รส่ ว น ตํ า บล ท่ีจ ะ รับ โ อน นั น้                           

เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลออกคําสัง่แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีไม่สงูกว่าเดิม  และได้รับ

เงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

  การโอนพนกังานส่วนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหน่งในระดบัต่ํากว่าเดิมอาจกระทํา

ได้ตอ่เม่ือพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้สมคัรใจ   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )   ในการนี ้  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ต้องพิจารณาโดย

คํานงึถึงเหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  โดยกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีเทียบ

ได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วน

ตําบลจะได้รับ   เม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท้ายประกาศนี ้ แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้

สงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่นัน้ ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัสําหรับตําแหนง่นัน้ 

   พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารงานบุคคลมีวาระการดํารงตําแหน่งอยู่ใน

องค์การบริหารส่วนตําบลเดียวกนัได้ครัง้ละไม่เกินส่ีปี  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาให้องค์การบริหารส่วนตําบล       

รายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  เพ่ือพิจารณาประสานการโอนย้ายสบัเปล่ียนตําแหน่งภายใน

จงัหวดั  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะขอให้พนกังานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหาร

ขององค์การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งเกินส่ีปี  ให้รายงานคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลไม่สามารถประสานการ

โอนย้ายภายในจังหวัดได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล

พิจารณาสบัเปล่ียนตําแหนง่ระหวา่งจงัหวดัตามเง่ือนไขตอ่ไป   
[ข้อ 175 วรรคสี ่แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. (เพ่ิมเติม) ลงวนัที่  17  กนัยายน   2547] 

[ข้อ 175 วรรคสีเ่ดิม ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ 

อบต. (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2553  ลงวนัที่  4  มิถนุายน   2553] 
 

  ข้อ 176   ภายใต้บงัคบัข้อ 171 และข้อ 175 ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจําเป็นท่ีสําคญั

เป็นประโยชน์ตอ่ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยส่วนรวม  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.

จงัหวดั) อาจพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบให้โอนพนกังานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบล

หนึ่งมาแต่งตัง้เป็นพนกังานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลอีกแห่งหนึ่งในจงัหวดัเดียวกันได้ โดย

ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ  และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
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กรณีเห็นว่าเป็นความข ัดแย้งในการบริหารงานหากอยู่ร่วมกันไม่เกิดผลดีต ่อทาง

ราชการ  หากให้พนักงานส่วนตําบลผู้นัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย  ให้คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบลพิจารณาประสานการโอนพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ ไปดํารงตําแหน่งในองค์การบริหาร

ส่วนตําบลอ่ืนภายในจังหวดัเดียวกันได้  โดยให้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ี    

ไมส่งูกวา่เดมิโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดบั  ดงันี ้

(1) พิจารณาโอนพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้สบัเปล่ียนกับพนกังานส่วนตําบลสงักดัองค์การ

บริหารสว่นตําบลแหง่อ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในการบริหารงานในลกัษณะเดียวกนัภายในจงัหวดัเดียวกนัก่อน 

(2) กรณีมีตําแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกันก่อนท่ี

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจะมีมติให้โอนไปดํารงตําแหน่งท่ีว่างนัน้  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลก่อน  จึงจะมีมติโอนให้

พนกังานสว่นตําบลไปดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว 

(3) กรณีท่ีไมส่ามารถโอนภายในจงัหวดัได้ตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นวา่หากให้ 

ปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่อยูต่อ่ไปจะเกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ  และเป็นอนัตรายตอ่พนกังานส่วนตําบลผู้

นัน้  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล อาจพิจารณามีมติให้พนักงานส่วนตําบลผู้นัน้ประจําสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต. จงัหวดั)  โดยกําหนดระยะเวลาประจําสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 6 เดือน  เพ่ือรอการโอนภายในจงัหวดัเดียวกันหรือโอนระหว่างจงัหวดั

ตอ่ไปโดยให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ท่ีประจําสํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการฯ  ดงักล่าว  ได้รับเงินเดือน

จากองค์การบริหารสว่นตําบลต้นสงักดัเดมิ  และในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  หรือพนกังาน

สว่นตําบลดงักลา่วสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกบัองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนได้ให้คณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบให้พนักงานส่วนตําบลผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งเพ่ือโอนไปดํารง

ตําแหนง่ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลอ่ืนตอ่ไป 
[ข้อ  176  วรรคสอง   แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารสว่นตาํบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม)  ลงวนัที ่ 20  ธันวาคม  2547]  

  ข้อ 177   กรณีความปรากฏตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  ว่ามี

เหตุผลความจําเป็น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  และการปฏิบตัิราชการของ

พนกังานสว่นตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีระหว่าง

พนักงานส่วนตําบล  ผู้ บริหาร  ผู้ นําชุมชน  และไม่สามารถดําเนินการโอนพนักงานส่วนตําบลระหว่าง

องค์การบริหารสว่นตําบลภายในจงัหวดัตามหลกัความสมคัรใจได้ให้ดําเนินการดงันี ้

   (1)   ใ ห้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก .อบต.จังหวัด)   แต่งตั ง้

คณะอนกุรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย  ประกอบด้วย 
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              -  รองผู้วา่ราชการจงัหวดัท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดัมอบหมาย     ประธานอนกุรรมการ  

          -  ผู้ทรงคณุวฒุิ  ในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล 

    (ก.อบต.จงัหวดั)  จํานวน  3  คน    อนกุรรมการ 

         -  ผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  ในคณะกรรมการ 

    พนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  จํานวน  3  คน อนกุรรมการ    

           -  ผู้แทนพนกังานสว่นตําบล  ในคณะกรรมการพนกังาน 

     สว่นตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  จํานวน  3  คน  อนกุรรมการ 

          -  ท้องถ่ินจงัหวดั        อนกุรรมการและเลขานกุาร 

   คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง  สอบถามความเห็นของผู้ บริหาร

ท้องถ่ิน  และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.

จงัหวดั)  ภายใน  45  วนั  นบัแตว่นัได้รับทราบคําสัง่ 

   (2)  เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  หากปรากฏว่ามีเหตผุลความจําเป็นอนัสมควร  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  

(ก.อบต.จงัหวดั)  มีมติให้พนกังานส่วนตําบลโอนไปสงักัดองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนได้  เม่ือคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  มีมติเป็นประการใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการให้เป็นไปตามมตนิัน้  ภายใน  45  วนั 

   (3)  มตคิณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  ตาม  (2)  ให้ถือเป็นท่ีสดุ  
[ข้อ 177 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 

อบต. (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2553  ลงวนัที่  4  มิถนุายน   2553] 

ข้อ  178    การโอนพนกังานส่วนตําบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และ       

ข้อ 177 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสัง่รับโอนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบล 

ดงักลา่ว  ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีสอบแข่งขนัได้  สอบคดัเลือกได้  หรือได้รับคดัเลือกตามข้อ 164 หรือตําแหน่งท่ี

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ใด ตามข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177  และ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบลขององค์การบริหารสว่นตําบลสงักดัเดมิมีคําสัง่ให้พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้พ้นจากตําแหนง่     

ทัง้นี ้ให้กําหนดวนัท่ีในคําสัง่รับโอนและคําสัง่ให้พ้นจากตําแหนง่ให้มีผลในวนัเดียวกนั 

การสัง่โอนพนกังานส่วนตําบล   และการสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งตาม

วรรคหนึง่  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
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ข้อ 178 ทวิ กรณีการโอนพนกังานส่วนตําบลเป็นข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน

ประเภทอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับแจ้งการรับโอนพนกังานส่วน

ตําบลผู้นัน้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล เพ่ือขอความเห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง โดยกําหนดวนั

ออกคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวนัเดียวกันกบัวนัรับโอน เม่ือมีคําสัง่รับโอนแล้วให้นายกองค์การบริหาร

สว่นตําบลรายงานให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลทราบ  

หมวด  8 

การรับโอน 

ข้อ  179  การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน และการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่

ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามญั มาบรรจุแต่งตัง้เป็นพนกังานส่วนตําบลให้รับโอนและแต่งตัง้

เป็นพนกังานสว่นตําบลจากผู้สอบแข่งขนัได้ ผู้ ได้รับการคดัเลือกในตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้โดยกรณีพิเศษตาม

ข้อ 116(2)  โดยให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้ หรือได้รับการคดัเลือกนัน้ และให้ได้รับเงินเดือนตาม

คณุวฒุิสําหรับตําแหน่งนัน้  เว้นแต่  ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนท่ี

ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขัน้เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม  ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ี

สอบแขง่ขนัได้หรือได้รับการคดัเลือกในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกบัขัน้เงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม  ตามหลกัเกณฑ์การ

ให้พนกังานส่วนตําบลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สูงของอนัดบัเงินเดือน

สําหรับตําแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับการคดัเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่นัน้  

การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามญัมาบรรจแุตง่ตัง้

เป็นพนกังานสว่นตําบลในตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้รับโอนและแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นตําบลจาก

ผู้ได้รับการคดัเลือก  โดยให้มาดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคดัเลือกเพ่ือรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้สําหรับการ

คดัเลือกผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามท่ีกําหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
[ข้อ  179  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ.2550  ลงวนัที ่ 8  ตลุาคม  2550]  

ข้อ  180    ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือ

ประโยชน์แก่ราชการ   องค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอรับโอนพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน  หรือ  ข้าราชการ

ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใชข้่าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญั ท่ีมีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตัง้เป็น

พนกังานส่วนตําบลในตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงาน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยให้ชีแ้จงเหตผุลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การทํางาน 

และความชํานาญการของผู้ ท่ีจะขอโอนและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ เม่ือคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
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สว่นตําบลสัง่รับโอน  และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่เป็นพนกังานส่วนตําบล    ส่วนจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งระดบัใด และจะให้ได้รับเงินเดือน  เท่าใด  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล     ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

เป็นผู้ กําหนด  แตจ่ะต้องไมส่งูกวา่พนกังานสว่นตําบลท่ีมีคณุวฒุิ ความสามารถ และความชํานาญในระดบัเดียวกนั 

ข้อ  181    การรับโอนพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา

บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานส่วนตําบลตามข้อ  179  และข้อ  180  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลมีคําสัง่ให้รับโอนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลแล้ว   ให้มีหนงัสือแจ้ง

การรับโอนให้ส่วนราชการสงักัดเดิมของผู้ ท่ีจะโอนออกคําสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ี   ทัง้นีใ้ห้

กําหนดวนัท่ีในคําสัง่รับโอนและคําสัง่ให้พ้นจากตําแหนง่เป็นวนัเดียวกนั 

การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลตาม                  

วรรคหนึง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ให้ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ  182    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา

บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นตําบล   ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์  ดงันี ้

     (1)  ตําแหนง่ท่ีจะนํามาใช้ในการรับโอน   ต้องเป็นตําแหนง่วา่งท่ีมีอตัราเงินเดือน  

     (2)  ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม                     

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่นัน้ 

     (3)  ผู้ ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีใช้วุฒิตัง้แต่ระดับ               

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน  หรือไม่เคยได้รับ    

แต่งตัง้โดยผลการสอบแข่งขันหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขนัให้ดํารง

ตําแหน่งท่ีต้องใช้วุฒิตัง้แตป่ริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้  เป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน   

หากจะแต่งตัง้ใ ห้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเ ร่ิมต้นจากระดับ 3 ขึน้ไป  ผู้ นัน้จะต้องเป็นผู้ สอบ              

แขง่ขนัได้ในตําแหนง่สายงานท่ีจะรับโอน และบญัชีสอบแขง่ขนันัน้ยงัไมย่กเลิก 

     (4)  การรับโอนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีต้องดําเนินการคดัเลือกหรือต้องประเมิน

บคุคล ผู้ขอโอนจะต้องผา่นการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

     (5) การรับโอนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขนัได้ใน

ตําแหน่งสายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการบรรจุอยู่  หรือไม่มีผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในตําแหน่ง           

สายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการแตง่ตัง้อยู ่

ข้อ  183    เพ่ือประโยชน์ในการนบัเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ

ผู้ ท่ีโอนมาตามท่ีกําหนดในหมวดนี ้  ในขณะท่ีเป็นพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนัน้

เป็นเวลาราชการของพนกังานสว่นตําบล 
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หมวด  9 

การเล่ือนระดับ 

ข้อ  184    การเล่ือนพนกังานสว่นตําบลขึน้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้เล่ือนและแตง่ตัง้

จากผู้สอบแข่งขนัได้   หรือผู้สอบคดัเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง่นัน้ได้ หรือจากผู้ได้รับคดัเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง่นัน้  

ข้อ  185    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เล่ือนและ    

แตง่ตัง้ตามลําดบัท่ีในบญัชีสอบแขง่ขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนัน้แล้วแตก่รณี  สําหรับการเล่ือนและแตง่ตัง้

จากผู้ ได้รับคดัเลือก   ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความ

ประพฤต ิและประวตักิารรับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้ มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ  186    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบล ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

จากผู้สอบแขง่ขนัได้ ให้เล่ือน และแตง่ตัง้ได้  ดงันี ้

 (1)  เล่ือนและแต่งตัง้ผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแข่งขนัเพ่ือดํารงตําแหน่งนัน้ได้ 

ให้ดํารงตําแหนง่นัน้ 

 (2)  การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ได้ตอ่เม่ือถึงลําดบัท่ีท่ีผู้นัน้สอบแข่งขนั

ได้ตามลําดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้   สําหรับเงินเดือนท่ีได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศรับสมคัร

 (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด  4  ว่าด้วย

การคดัเลือก  

 (4)  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้

ตามลําดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ข้อ  187    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบล ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้จาก

ผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้  ดงันี ้

(1) หลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารง

ตําแหนง่ในสายผู้บริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่ขัน้ต่ําของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ 

(2) คุณสมบัติเป็นผู้ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.)  กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้

 (3) วิธีการ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้ถือปฏิบตัติามข้อ 86 ถึงข้อ 101 

(4) การแตง่ตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สัง่เล่ือน

และแตง่ตัง้ตามลําดบัท่ีในบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
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  ข้อ  188    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบล   ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้

สําหรับตําแหนง่ท่ีกําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบจากผู้ได้รับคดัเลือก   

(1)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้ต้น  ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือน 

ยังไม่ถึงขัน้ต่ําและผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขัน้ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้            

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน   ดงัตอ่ไปนี ้

 1)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนัน้                 

 2)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  

 3)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  

(2)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนไม ่  

ต่ํากว่าขัน้ต่ําของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้โดย

ไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  

2)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  

3)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนัน้ 

    (3)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้  

    (4)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบคุคลและการปฏิบตัิงานตามวิธีการ

และแบบประเมินท้ายประกาศกําหนดนี ้

  (5)  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ สัง่เล่ือนและ

แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มีผลไม่ก่อน

วนัท่ีผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นบนัทกึความเห็นว่าควรเล่ือนระดบัได้ 

   ในการดําเนินงานตามวรรคแรก  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล มี

คําสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสูงขึน้  กรณีท่ีมีความเห็นว่าสามารถเล่ือนระดบัสูงขึน้ได้  

กําหนดเวลาหนึง่เดือนนบัจากผู้ขอเล่ือนระดบัเสนอเร่ืองตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
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  ข้อ  189    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4               

ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแข่งขนัให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 (1)  ได้รับวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้   โดยได้รับ      

ทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุขององค์การบริหารสว่นตําบลตามข้อ 116 (1)  

 (2)  ได้รับวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดให้

คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 116  (2)  

 (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการ คดัเลือก  

 (4)  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ข้อ  190    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้สําหรับตําแหน่งท่ีกําหนด  

เป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์   ในตําแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 

 (1)  ตําแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุ่มงานท่ีปฏิบตัิภารกิจหลกั        

ของส่วนราชการ  ตามบญัชีรายการจําแนกกลุ่มงานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ้ ให้กําหนดตําแหน่งได้ถึง

ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้

1)  ตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 กําหนดเป็นตําแหน่งระดบั 1 – 3     

หรือ 4 สําหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่  

2)  ตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นตําแหน่งระดบั 2 – 4  

หรือ 5 สําหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่  

(2)  ตําแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานท่ีใช้ทกัษะและความ

ชํานาญเฉพาะตวัตามบญัชีจําแนกกลุ่มงานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ้ ให้กําหนดตําแหน่งได้ถึงระดบั 5  

หรือ  6  ดงันี ้

1)  ตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 กําหนดเป็นตําแหน่งระดบั 1 – 3       

หรือ 4 หรือ 5  

2)  ตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 กําหนดเป็นตําแหน่งระดบั 2 – 4            

หรือ  5  หรือ  6 

      ทัง้นี ้ การกําหนดตําแหน่งตาม (1) และ (2) ระดบัตําแหน่งท่ีจะปรับปรุง  ต้องไม่สงูกว่า

ระดบัตําแหนง่ของหวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีตําแหนง่นัน้สงักดั 

(3)  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบกําหนดตําแหน่ง

และระดบัตําแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล  ยกเว้น

การจะปรับตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ให้เป็นระดบั 5 และตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจาก

ระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตาม (1) ให้ดําเนินการได้เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิ
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ครบถ้วนท่ีจะแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ดงักล่าว   และลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณและ

คณุภาพของงานของตําแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัตําแหน่งตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด  

(4)  การปรับระดบัตําแหน่งให้สงูขึน้ให้ดําเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   

พิจารณาปรับระดบัตําแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหน่งเพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน

ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์  (สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2)  ซึ่งใช้สําหรับ

การปรับระดบัตําแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และตําแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมต้น

จากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เทา่นัน้ 

(5)  ในการดําเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักล่าว  ในชัน้แรก   ต้องมีคําบรรยาย

ลกัษณะงานของตําแหนง่ท่ีกําหนดไว้เดมิและท่ีกําหนดใหม ่และหากรายละเอียดของข้อมลูไม่ชดัเจน    อาจ

ต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนตําบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกต

การทํางานจริงในพืน้ท่ี  การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้

รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(6)  หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้ 

1)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 3 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

2)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1   ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

3)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2   ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

 4)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 5 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2    ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

(7)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้

 1)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ี           

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ในระดบัท่ี 

จะแตง่ตัง้ และ  

2)  เป็นผู้ ดํารงตําแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่สายงานท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้

ในระดบัท่ีต่ํากว่าระดบัของตําแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบั ติดตอ่กนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยไม่

อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนง่ในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได้ เช่น จะเล่ือนเป็นนายช่างโยธา 6 ต้อง     เป็น

นายชา่งโยธา 5 มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี เป็นต้น เว้นแตดํ่ารงตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั  1  และ
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ระดบั  2  ท่ีลกัษณะงานด้านเดียวกนักบัตําแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  ตามบญัชีจดักลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องและ

เกือ้กูลกันท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  (ก.อบต.)  กําหนด  ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต่อกันไม่

ครบ 2 ปี แตน่บัรวมหลาย  ๆ  ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี   คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) 

อนโุลมให้นบัเวลาการดํารงตําแหนง่ดงักลา่วได้  และ   

3)  มีระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ี

แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัตําแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้   ดงันี ้

 

คณุวฒุิ เล่ือนขึน้ดํารงตําแหนง่   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

ตําแหนง่ในสายท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้

- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 

   หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้

- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 

  หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

8 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ตําแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้

- ปวส.หรืออนปุริญญา 3  ปี หรือเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่นี ้

 

 

7 ปี 

6 ปี 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

-  การนบัระยะเวลาตาม  3)  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือเคย

ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน  ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต่ําดงักล่าวได้ตาม

บญัชีกําหนดกลุม่ตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล   ท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 

-  การพิจารณาคณุวฒุิตาม 3) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม        

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนัน้เท่านัน้ และให้พิจารณาจาก

วุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไว้ในบตัรประวัติพนักงานส่วนตําบล เป็นหลักในกรณีผู้ ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม

ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนําคณุวฒุินัน้มาใช้ใน

การพิจารณาได้  
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4)  ได้รับเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่อตัราเงินเดือน  ดงัตอ่ไปนี ้

-  เล่ือนระดบั  4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ต่ํากว่า 

ท ๓ ข้น ๓ และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ํ่ากวา่ ท ๓ ขัน้ ๒ 

-  เล่ือนระดบั  5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ต่ํากว่า     ท 

๔ ข้น ๓ และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ํ่ากว่า ท ๔ ขัน้ ๒ 

-  เล่ือนระดบั  6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ต่ํากว่า            

ท ๕ ขัน้ ๓  

-  เล่ือนระดบั  ๗  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ต่ํากว่า            

ท ๖ ขัน้ ๓  
ข้อ ๑๐๗(๗) ๔) แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕  

(8)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้   

 1)  ตําแหน่งท่ีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเม่ือผู้ ดํารงตําแหน่ง

นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ดงักล่าวและลกัษณะหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหน่งนัน้เปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคญัถึง

ขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัตําแหนง่ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล 

( ก.อบต.)  กําหนด 

2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือ

คดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเล่ือนขึน้แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสูงขึน้ในสายงานผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี

ประสบการณ์  (เล่ือนไหล)  ประกอบด้วย 

- ประธาน  ให้แต่งตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานส่วนตําบล  หรือผู้ ท่ีเคย

เป็นข้าราชการหรือพนกังานส่วนตําบลท่ีดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ ขอประเมินอย่างน้อย           

1  ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 

         -  กรรมการ  ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนกังานส่วนตําบล  หรือเคยเป็นข้าราชการ

หรือพนกังานส่วนตําบลท่ีเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดบัตําแหน่งท่ีขอ

ประเมินหรือผู้ ทรงคุณวุฒิด้านท่ีมีความชํานาญในสายงานนัน้  ๆ  ซึ่ง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน

ความสามารถจํานวนไมน้่อยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

         -  เลขานกุาร  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้เลขานกุาร  จํานวน  1  คน  

โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี 
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- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน  กําหนด

ประเภท จํานวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะนํามาใช้ประเมินในแตล่ะตําแหน่งให้

สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตําแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

-  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการคดัเลือก 

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีสงูขึน้     

         -  ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ีคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย 

3)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ 

(9)   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และให้มีผลไม่ก่อนวนัท่ีผ่าน

การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนด 1 เดือน หลงัจากท่ี ก.อบต.จงัหวดัให้

ความเห็นชอบ 
[ข้อ  190 (7) ...2)  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารสว่นตาํบล  (แก่ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548)  ลงวนัที่  8  มิถนุายน  2548]  

[ข้อ  190 (7) ...4)  แก้ไขอตัราเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องตาม พ.ร.ฎ. การปรับอตัราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550 

ตามมต ิก.อบต. ในการประชมุครัง้ที่ 1/2551 เม่ือวนัที่ 10  มกราคม  2551 แล้ว ]  

[ข้อ  190 (8) ...2)  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ  อบต.  ลงวนัที่  13  สิงหาคม  2547]  

 

  ข้อ  191  การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้สําหรับตําแหน่งท่ีกําหนด     

เป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 

          (1)  ตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 กําหนดเป็นตําแหน่งระดบั 3-5/6 ว หรือ 7 

ว หรือ  7 วช  สําหรับระดบั 7 วช ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งก่อน ทัง้นีก้ารกําหนดระดบั

ตําแหน่งท่ีจะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดบัตําแหน่งของหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง หรือเทียบเท่าท่ีพนกังาน

ส่วนตําบลตําแหน่งนัน้สังกัด ยกเว้นกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลใดเห็นว่าผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้

ปฏิบตัิในระดบั 6 ว ผู้ ใด เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสงูขึน้ในระดบั 

7 ว หรือ  7 วช  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดบัตําแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล(ก.อบต.จังหวัด) เป็นการเฉพาะราย แม้ว่าเม่ือปรับปรุงระดบัตําแหน่งแล้วจะมีระดบัตําแหน่งสูงกว่า

หวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเท่า  
[ข้อ  191 (1)  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ  

อบต.  ลงวนัที ่ 21  กมุภาพนัธ์   254]  
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 (2)  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบกําหนดตําแหน่ง

และระดบัตําแหน่งตามข้อ  (1)  ตามกรอบและแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล   ยกเว้นการ

จะปรับตําแหนง่ใดให้เป็นระดบั 7(ว) ให้ดําเนินการได้เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว   และลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ 

คณุภาพของงานของตําแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัตําแหน่งตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   

(3)  การปรับระดบัตําแหน่งให้สงูขึน้ให้ดําเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั การจะ

พิจารณาปรับระดบัตําแหน่งใด  ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหน่ง   เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน

ตําแหนง่สําหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์    ( สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 )   

(4)  ในการดําเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชัน้แรกต้องมีคําบรรยายลกัษณะงาน

ของตําแหน่ง(Job Description) ท่ีกําหนดไว้เดิมและท่ีกําหนดใหม่  และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่

ชดัเจน    อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นตําบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง

การสงัเกตการทํางานจริงในพืน้ท่ี  การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีพนกังานส่วนตําบลผู้

นัน้รับผิดชอบ   หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

               กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลใดเห็นว่าผู้ ดํารงตําแหน่งสายงานผู้ ปฏิบัติใน

ระดบั 6(ว.) ผู้ ใดเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้เป็นระดบั 7(ว.) 

หรือระดบั 7 (วช.)  แตไ่มอ่าจเสนอปรับปรุงให้ดํารงตําแหน่งท่ีสงูขึน้ได้ เน่ืองจากเม่ือปรับปรุงระดบัตําแหน่ง

แล้วจะมีระดบัตําแหน่งท่ีสูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดบั

ตําแหนง่ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นการเฉพาะรายได้ ดงันี ้ 

 1)   การปรับปรุงระดบัตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลท่ีเป็นตําแหน่งประเภท

วิชาชีพให้เป็นระดบั 7(วช.)  ให้ดําเนินการได้เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้  

 2)  การปรับระดับตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ท่ีไม่ใช่เป็นตําแหน่งประเภท

วิชาชีพ ให้เป็นระดบั 7 (ว.)  ให้ดําเนินการได้เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ดงักล่าว  และได้มีการประเมินลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ

และคณุภาพของงานของตําแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัตําแหน่ง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล(ก.อบต.)กําหนด                            
[ข้อ  191 (2)-(4)  แก้ไขเพ่ิมเติมตามมติ ก.อบต. ในการประชมุครัง้ที ่12/2545 เม่ือวนัที่  26  ธันวาคม 2545]  
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(5)  หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

 1)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 6  (ว)  ของสายงานนัน้ 

 2)  เล่ือนผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ดํารง

ตําแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้  

(6)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้

1)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม           

ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และ 

 2)  มีระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน     

ท่ีจะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัตําแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  ดงันี ้

 

คณุวฒุ ิ    เลือ่นขึน้ดํารงตําแหนง่  

 ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

     - คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 

     - คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 

       -  การนบัระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรือเคย

ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน   ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด    มานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต่ําดงักล่าวได้

ตามบญัชีกําหนดกลุ่มตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล    ท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและ

เกือ้กลูกนั  

        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข)   ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนัน้เท่านัน้และให้พิจารณาจาก

วุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไว้ในบตัรประวตัิพนักงานส่วนตําบล  เป็นหลกัในกรณีผู้ ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม

ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงในบตัรประวตัิพนกังานส่วนตําบลก่อน    จึง

จะนําวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  

3) ได้รับเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงันี ้  

-  เล่ือนระดบั  6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ํ่ากวา่ ท 5 ขัน้ 3  

- เล่ือนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ํ่ากว่า ท 6 ขัน้  3 

- เล่ือนระดบั 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ํ่ากว่า ท 7 ขัน้ 3 
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      (7)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้   

             1)  ตําแหน่งท่ีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เพ่ือพิจารณาอนมุตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเม่ือผู้ ดํารง

ตําแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ดงักล่าวและลกัษณะ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหน่งนัน้เปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคญั

ถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตําบล  ( ก.อบต. ) กําหนด 

2)  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประเมินผลงานเพ่ือคดัเลือกพนกังานสว่นตําบล    เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ตําแหน่ง

สําหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์  จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรณีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ ดําเนินการ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิเป็นประธาน

กรรมการ         ผู้แทนส่วนราชการ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และพนกังานส่วน

ตําบลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้ มีประสบการณ์ ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการ โดยให้

ข้าราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

ผู้ ดําเนินการ ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธาน และผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการท่ี

เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการและ

เลขานกุาร ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าท่ี 

   -  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท 

จํานวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะนํามาใช้ประเมินในแตล่ะตําแหนง่ให้ 

สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตําแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

-  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการคดัเลือก 

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีสงูขึน้     

   -  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ีคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มอบหมาย 

3)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี ้

(8)  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มีผลไม่ก่อนวนัท่ีผ่านการ

ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนดหนึง่เดือน  หลงัจากท่ีคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ 
[ข้อ  191 (7) ...3)   แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั แก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
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  ข้อ  192   การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารในระดบั               

ท่ีสงูขึน้ในองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้เม่ือมีตําแหน่งในระดบันัน้ว่าง   โดยวิธีการ           

คดัเลือกตามท่ีกําหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก 

  ข้อ  193    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้ตาม

หลกัเกณฑ์    ดงันี ้ 

(1)  ตําแหนง่ผู้บริหารระดบั 7    

1) มีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ตามท่ี

กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ 

2) ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่ขัน้ต่ําของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

3)  ได้ดํารงตําแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่ผู้บริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

4) ได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้บงัคบับญัชา 

(2)  ตําแหนง่ผู้บริหารระดบั 8  

1) มีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ตามท่ี

กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ 

2) ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่ขัน้ต่ําของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 

3) ได้ดํารงตําแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่ผู้บริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

4) ได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้บงัคบับญัชาในระดบัดีขึน้ไป 

ข้อ  194    หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารให้ 

ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้ในองค์การบริหารสว่นตําบล  ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และ 

เง่ือนไขการคดัเลือกท่ีกําหนดในหมวด  4  สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานให้ใช้แบบประเมินฯ  ตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล                 

ท่ีกําหนดในหมวด  12 

  ข้อ  195    การแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารให้ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้ใน

องค์การบริหารสว่นตําบลตามข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ เล่ือนและ

แตง่ตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มีผลไม่ก่อน

วนัท่ีผา่นการคดัเลือก 

ข้อ  196   การกําหนดให้ได้รับเงินเดือนสําหรับพนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้   ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้พนกังานส่วนตําบล  ได้รับเงินเดือน 

ท่ีกําหนดในหมวด 3 
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  ข้อ  197    การเล่ือนพนกังานสว่นตําบลท่ีมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนว่ากระทํา

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินยัหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึน้แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ี

สงูขึน้  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้ตัง้แตว่นัท่ีผู้บงัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังาน   ส่วนตําบลผู้

นัน้ได้เป็นต้นไป 

หมวด  10 

การเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ข้อ  198    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดปฏิบตัิตนเหมาะสมตอ่ตําแหน่งหน้าท่ี   และปฏิบตัิ

ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ  ถือว่าผู้นัน้มีความชอบ

จะได้รับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย  เคร่ืองเชิดชเูกียรติ  รางวลั หรือการได้เล่ือนขัน้เงินเดือน 

ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ  199    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนตําบล ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดย

คํานึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัิมา ความสามารถและ

ความอตุสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั   และการปฏิบตัิ

ตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นตําบล    

  ข้อ  200   การเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานส่วนตําบล ท่ีอยู่ในหลกัเกณฑ์ตามท่ีกําหนด

ในหมวดนี ้  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาท่ีจะพิจารณา 

  ในกรณีท่ีไม่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ใด   ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งให้ผู้นัน้

ทราบพร้อมทัง้เหตผุลท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให้ 

 ข้อ ๒๐๑ ในประกาศนี ้

"ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

"คร่ึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  ๑  ตลุาคม  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม 

"คร่ึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  ๑  เมษายน  ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน 

"คร่ึงปีท่ีแล้วมา"  หมายความวา่  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผา่นมาแล้วแตก่รณี 

[ข้อ ๒๐๑ ความเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๐๒ ให้ผู้บงัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตําบลปีละสองครัง้

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้สําหรับการประเมินผลการปฏิบตังิาน  

[ข้อ ๒๐๒ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 
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ข้อ ๒๐๓ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบลให้เล่ือนปีละสองครัง้ ดงันี ้

           (1) ครัง้ท่ี 1 เป็นการเล่ือนขัน้เงินเดือนสําหรับการปฏิบตัิราชการในคร่ึงปีแรกโดย

ให้เล่ือน  ในวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 

           (2) ครัง้ท่ี 2 เป็นการเล่ือนขัน้เงินเดือนสําหรับการปฏิบตัิราชการในคร่ึงปีหลงัโดย

ให้เล่ือน   ในวนัท่ี 1 ตลุาคมของปีถดัไป” 

[ข้อ ๒๐๓ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๐๔ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนตําบลให้เล่ือนได้ไม่เกินขัน้สงูของอนัดบัหรือ

ระดบัเงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ 

[ข้อ ๒๐๔ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

 ข้อ ๒๐๕ พนกังานสว่นตําบลซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแตล่ะครัง้

ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

        (1) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วย

ความอตุสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาประเมินตาม       ข้อ 

๒๐๒ แล้วเห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้               

        (2) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

หรือไม่ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ หรือความผิด

ท่ีทําให้เส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

       (3) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมถ่กูสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน 

       (4) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมข่าดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

       (5) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ี

เดือน หรือได้ปฏิบตัริาชการมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

       (6) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสําหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบตั ิการวิจยัในประเทศหรือตา่งประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่ส่ีเดือน 

       (7) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสําหรับผู้ ได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคูส่มรสไปปฏิบตัิราชการ

หรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่ส่ีเดือน 

      (8) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครัง้ท่ีนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลกําหนดเป็นหนงัสือไว้ก่อนแล้ว โดยคํานึงถึงลกัษณะงานและสภาพท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของ

แตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 
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      (9) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตัิราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไม่เกินย่ีสิบสาม

วนัแตไ่มร่วมถึงวนัลาตาม (6) หรือ (7) และวนัลาดงัตอ่ไปนี ้

              (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอดุอิาระเบีย เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ด้วยการจ่ายเงินเดือน 

              (ข) ลาคลอดบตุรไมเ่กินเก้าสิบวนั  

              (ค) ลาป่วยซึง่จําเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลาย

คราวรวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัทําการ  

              (ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีหรือ

ในขณะเดนิทางไป  หรือกลบัจากการปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ี 

              (จ) ลาพกัผอ่น  

              (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

              (ช) ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 

              (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือน

ระหวา่งลาตามกฎหมาย วา่ด้วยการจา่ยเงินเดือน 

              (ฌ) ลาไปฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 

                 การนบัจํานวนวนัลาไม่เกินย่ีสิบสามวนัสําหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยให้นบั

เฉพาะวนัทําการ   

[ข้อ ๒๐๕ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๐๖ พนกังานส่วนตําบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละ

ครัง้ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ ๒๐๕ และอยู่ใน

หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึง่หรือหลายประการ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

      (1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น                   

และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคม                 

จนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได้ 

      (2) ปฏิบตังิานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์

สิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือ

ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดษิฐ์นัน้ 

      (3) ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตรําเส่ียงอนัตรายมาก หรือมีการ

ตอ่สู้ เส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
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      (4) ปฏิบตัิงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดบัตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง

ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบตังิานในตําแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

     (5) ปฏิบตัิงานตําแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเป็น

พิเศษและงานนัน้ได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 

      (6) ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จเป็น

ผลดีย่ิงแก่ประเทศชาต ิ

[ข้อ ๒๐๖ ความเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

 ข้อ ๒๐๗ การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามข้อ ๒๐๕ และข้อ 

๒๐๖  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นนําผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีได้ดําเนินการตามข้อ ๒๐๒ มาเป็นหลกัใน

การพิจารณา เล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ีหนึ่งและครัง้ท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา พฤติกรรม

การมาทํางาน   การรักษาวินยั การปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของ

ผู้นัน้แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้ พร้อมด้วยข้อมลูดงักล่าวตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามลําดบั

จนถึงนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

      ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปแตล่ะระดบัท่ีได้รับ

รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

[ข้อ ๒๐๗ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๐๘ การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธ์ิของงานให้นบัช่วงเวลาการปฏิบตัิ

ราชการและการปฏิบตัิงานตามข้อ ๒๐๕ (9) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ ผู้ อยู่ในหลักเกณฑ์

ตามข้อ ๒๐๕ (5) หรือ (6) หรือ (7)  ให้นบัชว่งเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่ส่ีเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

        ในกรณีท่ีพนกังานสว่นตําบลผู้ ใดโอน เล่ือนตําแหน่ง ย้าย สบัเปล่ียนหน้าท่ีไปช่วย

ราชการในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไป

ปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาให้นําผลการปฏิบตัิราชการ 

และการปฏิบตังิานของผู้นัน้ทกุตําแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย  

[ข้อ ๒๐๘ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ 2๐๙ ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

พิจารณารายงานผลจากผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๒0๗ ประกอบกบัข้อ ๒๑๐/๑ ถ้าเห็นว่าพนกังานส่วนตําบลผู้ ใด 

อยูใ่นหลกัเกณฑ์ ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบั

การเป็นข้าราชการให้เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้คร่ึงขัน้ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้นัน้อยู่ใน

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๖ ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึง่ขัน้ 
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       ในกรณีท่ีพนกังานส่วนตําบลผู้ ใดมีผลการปฏิบตัิงานและอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับ       

การเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึง่ขัน้ แตไ่มอ่าจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ให้ได้เพราะมีข้อจํากดัเก่ียวกบั

โควตาท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนของส่วนราชการนัน้ ถ้าในการเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลังพนกังานส่วน

ตําบล   ผู้ นัน้มีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก และไม่มี

ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมี

คําสัง่ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของข้าราชการผู้นัน้เป็นจํานวนสองขัน้ได้ ทัง้นี ้ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 

15 ของจํานวนข้าราชการ     ท่ีครองตําแหนง่อยู ่ณ วนัท่ี 1 มีนาคม  

[ข้อ ๒๐๙  ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนกังานส่วนตําบล ซึ่งในคร่ึงปีท่ีแล้ว

มาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟู

สมรรถภาพ ด้านอาชีพตามข้อ ๒๐๕ (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาสัง่เล่ือนได้ครัง้ละ

ไมเ่กินคร่ึงขัน้ ทัง้นี ้ให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิาน” 

[ข้อ ๒๑๐ ความเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่  28  มกราคม ๒๕๕๙] 

 ข้อ ๒๑๐/๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้

เงินเดือนพนกังานส่วนตําบล เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนขัน้เงินเดือนของ

พนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหวัหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีองค์การ

บริหารส่วนตําบลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตัง้ผู้ บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้

พนกังานสว่นตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล เป็นเลขานกุาร” 

[ข้อ ๒๑๐/๑เพ่ิมใหมต่ามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติม

การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่   28  มกราคม ๒๕๕๙] 

        ข้อ ๒๑๑ นายกองค์การบริหารสว่นตําบลจะนําเอาเหตท่ีุพนกังานสว่นตําบลผู้ ใดถกูแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือถกูฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุ

ในการไมพ่ิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ไมไ่ด้” 

[ข้อ ๒๑๑ ความเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๑๒ ในกรณีท่ีพนกังานสว่นตําบลผู้ ใดถกูสัง่ลงโทษทางวินยัท่ีหนกักว่าโทษภาคทณัฑ์ 

และถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีทํา

ให้เส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เล่ือนขัน้เงินเดือน
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มาแล้วเพราะเหตท่ีุถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสัง่ไม่เล่ือนขัน้เงินเดือน

ซํา้อีกครัง้หนึง่เพราะเหตจุากการกระทําความผิดเดียวกนันัน้ไมไ่ด้” 

[ข้อ ๒๑๒ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒๑๓ ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินยัหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสดุแล้วมีผลทํา

ให้การเล่ือนขัน้เงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลผู้ ใดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้              

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้เสียใหม่ให้เป็นไป   

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดนี”้ 

[ข้อ ๒๑๓ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่   28  มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ ๒1๔ ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าพนกังานสว่นตําบลผู้ใดอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือน

แต่ผู้นัน้จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญ ในวนัท่ี 30 กนัยายนของปีท่ีจะพ้นจากราชการ” 

[ข้อ ๒๑๔ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ 1๑๕ ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าพนกังานสว่นตําบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือน

แต่ผู้นัน้ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวนัท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตลุาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัง่

เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยให้มีผลในวนัท่ีผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  

[ข้อ ๒๑๕ ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 

  ข้อ 2๑๖ พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้

ตามข้อ ๒๐๕ เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ การลา การมาทํางานสายตามท่ีกําหนด          

หรือเหตุจําเป็นนอกจากกรณีดงักล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล

พิเศษ  ท่ีต้องเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนําเสนอ ก.

อบต.จงัหวดัพร้อมด้วยเหตผุล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จงัหวดั เห็นชอบด้วย จึงจะสัง่เล่ือน

ขัน้เงินเดือนได้  

[ข้อ ๒๑๖ ความเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลของ อบต.(แก้ไขเพ่ิมเติมการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นตําบล) ลงวนัที่ 28   มกราคม ๒๕๕๙] 
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  ข้อ  217    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนตําบล ให้ดําเนินการตามข้อ  199  โดยให้

องค์การบริหารส่วนตําบลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในหมวดนี ้  

และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ มีอํานาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วน

ตําบลทกุตําแหนง่  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักลา่ว 

ข้อ  218    ในการกําหนดโควต้าการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ  กําหนดวงเงินท่ีใช้ใน                

การเล่ือนขัน้เงินเดือน  และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนกังานส่วนตําบล   ให้เป็นไปตามท่ี  

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  

  ข้อ  219    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ    เพ่ือประโยชน์ในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญ    ทัง้นี ้ ให้นํากฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้

บงัคบัโดยอนโุลม  

  ข้อ  220    ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของพนกังานส่วนตําบลผู้ ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  เป็นผู้ มีหน้าท่ีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสว่นตําบล 

  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ตาม                     

วรรคหนึง่ ให้กําหนดรายละเอียด  ดงันี ้

(1) ช่ือพนกังานส่วนตําบลผู้ ถึงแก่ความตาย  และประวตักิารรับราชการของพนกังาน

สว่นตําบลผู้ ถึงแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตท่ีุพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ

ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 

(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ข้อ  221    เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรายงานดงักล่าว

แล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง จํานวนไม่

เกิน 3  คน  ประกอบด้วย ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ   

เพ่ือพิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตําบลผู้ ถึงแก่ความตายเพ่ือ

ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
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  ข้อ  222    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   ให้พิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้ 

เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  220  โดยให้พิจารณา ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

(2) เหตุท่ีทําให้ถึงแก่ความตาย  มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง        

ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 

(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือ

ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

ข้อ  223    เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222  แล้ว   ให้เสนอความเห็นในการ

พิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญตอ่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลเพ่ือพิจารณา 

  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   เสนอเร่ืองการพิจารณาเล่ือนขัน้

เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  224    การสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนกังานส่วนตําบล  ผู้ ถึงแก่

ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการดงักล่าว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้มีอํานาจสั ่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   ( ก.อบต.จ ังหวดั )                    

ตามข้อ  223   โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเท่านัน้ 

หมวด  11 

ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน 

  ข้อ 225   ให้กําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล  ดงันี ้

(1)  องค์การบริหารสว่นตําบล ชัน้ 1 กําหนดให้เป็นองค์การบริหารสว่นตําบล 

ขนาดใหญ่ 

(2) องค์การบริหารสว่นตําบล ชัน้ 2 และ ชัน้ 3  กําหนดให้เป็นองค์การบริหาร 

สว่นตําบลขนาดกลาง 

(3) องค์การบริหารสว่นตําบล ชัน้ 4 และ ชัน้ 5 กําหนดให้เป็นองค์การบริหาร 

สว่นตําบลขนาดเล็ก  
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  ข้อ  226  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหน้าท่ีให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบล 

  ในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้คํานึงถึงความต้องการ และ               

ความเหมาะสมขององค์การบริหารสว่นตําบล    โดยให้มีการแบง่สว่นราชการ   ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  สํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

(2)  กอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

ให้สว่นราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นสว่น 

ข้อ  227    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ     

อยา่งอ่ืนตามข้อ 226  วรรคสอง (2)   ซึง่ถือวา่เป็นสว่นราชการหลกัขององค์การบริหารสว่นตําบล  ดงันี ้

    (1)  กองคลงั  หรือสว่นการคลงั 

(2) กองชา่ง  หรือสว่นโยธา 

สว่นราชการท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลอาจประกาศกําหนดได้ตามความเหมาะสมของ 

แตล่ะองค์การบริหารสว่นตําบล  ได้แก่ 

(1) กองหรือสว่นสง่เสริมการเกษตร 

(2) กองหรือสว่นการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

(3) กองหรือสว่นสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

(4) กองหรือสว่นราชการอ่ืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ 

บริหารสว่นตําบล 

ข้อ  228    ภายใต้บงัคบัข้อ 229  องค์การบริหารสว่นตําบลอาจประกาศกําหนดกอง  หรือ

ส่วนราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล   โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
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ข้อ  229    ในการประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบล  จดัทําเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้กําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนภายในกรอบท่ีกําหนด ดงันี ้

(1) สํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบั  

ราชการทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนตําบล   และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใด

ในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ  รวมทัง้กํากบัและเร่งรัดการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการใน

องค์การบริหารสว่นตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบตัริาชการขององค์การบริหาร

สว่นตําบล 

(2) กองคลงั หรือสว่นการคลงั   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจา่ย  

การรับ  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบสําคญั   ฎีกางาน

เก่ียวกบัเงินเดือนคา่จ้าง   คา่ตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัทํางบประมาณ 

ฐานะทางการเงิน   การจดัสรรเงินตา่ง ๆ    การจดัทําบญัชีทกุประเภท   ทะเบียนคมุเงินรายได้และรายจ่ายตา่ง  ๆ 

การควบคมุการเบิกจ่าย  งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําปี   งานเก่ียวกับการพสัดขุององค์การ

บริหารสว่นตําบลและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) กองช่าง  หรือส่วนโยธา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการสํารวจ ออกแบบ   

การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัด ุ งานออกแบบและเขียนแบบ           

การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตัิ   งานการก่อสร้างและ

ซ่อมบํารุง การควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบํารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล  การรวบรวมประวตัิ

ติดตาม ควบคมุการปฏิบตัิงานเคร่ืองจกัรกล  การควบคมุ  การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ   

งานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัด ุอปุกรณ์ อะไหล ่นํา้มนัเชือ้เพลิง และงานอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   ข้อ  230    การกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานกังานปลดัองค์การ

บริหารส่วนตําบล  กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศจดัตัง้ขึน้ ให้

กําหนดให้ครอบคลมุภารกิจ หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือภารกิจหน้าท่ีท่ี

องค์การบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบตัิ  และการกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบดงักล่าว  ต้องมีความ

ชดัเจนและไมซํ่า้ซ้อนระหวา่งกองหรือสว่นราชการตา่ง ๆ ในองค์การบริหารสว่นตําบล นัน้ 

   ข้อ  231    การแบง่ส่วนราชการภายในสํานกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 

กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ให้องค์การบริหารสว่นตําบลจดัทําเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล

จดัแบง่สว่นราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแตล่ะองค์การบริหารส่วนตําบล  ดงันี ้
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(1)  การจดัแบง่สว่นราชการภายใน  ให้พิจารณาจดัแบง่ตามความเหมาะสมและ     

ความจําเป็นตามภารกิจหน้าท่ีและปริมาณงานของสว่นราชการนัน้  โดยจดัแบง่ ฝ่าย กลุ่มหรือช่ืองานอ่ืนใด

เป็นจํานวนเทา่ใดตามท่ีเห็นสมควรและเป็นท่ีเข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าท่ีของฝ่ายหรือกลุม่งานนัน้ 

(2)  การกําหนดอํานาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของสว่นราชการภายในท่ีได้ 

จดัแบง่นัน้   จะต้องกําหนดให้มีความชดัเจน ไมซํ่า้ซ้อนกบัสว่นราชการอ่ืน และต้องอยูภ่ายในกรอบ 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการนัน้ 

  ข้อ  232   การประกาศกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดอํานาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการ  และการจดัแบง่ส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 และข้อ 231  ให้

องค์การบริหารส่วนตําบล จดัทําเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล( ก.อบต.จงัหวดั )   

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ลงนามในประกาศใช้

บงัคบัตอ่ไป 

ข้อ  233    การจดัตัง้กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนขึน้ใหม่  เพ่ือรองรับภารกิจ

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล   หรือการปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล    

ซึง่มีการจดัตัง้กอง หรือสว่นราชการขึน้ใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอเหตผุลความจําเป็น และร่าง

ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนดกองหรือสว่นราชการขึน้ใหม่   เพ่ือให้คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดงันี ้

(1) เหตผุล ความจําเป็นท่ีต้องจดัตัง้กองหรือสว่นราชการขึน้ใหม ่

(2) ช่ือกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(3) อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการ นัน้ 

(4) ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง                 

จดัตัง้เป็นหนว่ยงานระดบักองและกําหนดอตัรากําลงัพนกังานสว่นตําบลในส่วนราชการนัน้ 

(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดส่วนราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดย

กําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและการจดัแบง่ส่วนราชการ

ภายในตามข้อ 232 

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ให้คํานึงถึง

ภารกิจ   อํานาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนด  ลกัษณะงาน   

คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเป็นความเหมาะสม  ตลอดทัง้อตัรากําลงัของพนกังานส่วนตําบล  

และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นตําบล 
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  ข้อ  234    เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาการขอ

จดัตัง้หรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการตามข้อ  233  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีมีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่  และอตัรากําลงั

พนกังานส่วนตําบลท่ีกําหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่    เป็นการปรับเกล่ียมาจากกองหรือ

ส่วนราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยไม่เพิ่มอตัรากําลงั  ให้ประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลลงนามในประกาศใช้บงัคบั และดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่   และ

อตัรากําลงัพนกังานส่วนตําบลท่ีกําหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ ซึ่งเป็นการกําหนดตําแหน่ง

เพิ่มใหม่ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลงนามในประกาศใช้บงัคบัและดําเนินการ

ตามมตคิณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

(3) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามมติของ            

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) นัน้ 

  ข้อ  235    อํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ในการ

ควบคมุและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารสว่นตําบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย 

สภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล 

  ข้อ  236    ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้

ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

 (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองค์การบริหารส่วนตําบล        

กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และลําดบัความสําคญัของ   

แผนการปฏิบตัิราชการประจําปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย        

ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทัง้กํากบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในองค์การบริหารสว่นตําบล 

 (2) เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหาร 

สว่นตําบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  

   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จะให้มีรองปลัดองค์การ            

บริหารสว่นตําบลเป็นผู้ชว่ยสัง่และปฏิบตัริาชการด้วย   ก็ได้ 

  ในกรณีท่ีมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    

เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการรองจากปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

  ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล

มอบหมาย 
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  ข้อ  237    ให้สํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล    มีหวัหน้าสํานกังานปลดัองค์การ

บริหารส่วนตําบลคนหนึ่ง  เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตําบลและลกูจ้าง   และรับผิดชอบใน

การปฏิบตัริาชการของสํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้ 

  ข้อ  238   ในกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน มีผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้า             

สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนคนหนึง่เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตําบลและลกูจ้าง และ 

รับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของกองหรือส่วนราชการนัน้ 

  ข้อ  239    ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล            

การกําหนดให้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งใดท่ีมิได้กําหนดไว้ตามประกาศนี ้  บงัคบับญัชา   

พนกังานส่วนตําบลในส่วนราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สว่นตําบลมอบหมายโดยทําเป็นหนงัสือ    

   ข้อ  240    ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจในการสัง่ 

การอนญุาต   การอนมุตั ิหรือการปฏิบตัิกิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึง

ปฏิบตัิ  หรือดําเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตัิราชการ

แทนก็ได้  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล 

  ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  อํานาจในการสัง่  

การอนญุาต  การอนมุตัิ  การปฏิบตัิราชการ  หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผู้ ดํารงตําแหนง่ใดจะพึงปฏิบตัิ  หรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือคําสัง่ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย 

ระเบียบ  ข้อบงัคบั หรือคําสัง่ใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้ มิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้

เป็นอยา่งอ่ืน หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้ ผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้อาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืน

ปฏิบตัริาชการแทนได้   ดงันี ้

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร 

องค์การบริหารสว่นตําบล  ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล  รองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ อํานวยการ

กอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล                  

ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(3)  ผู้ อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน อาจมอบให้                           

พนกังานสว่นตําบลในกองหรือสว่นราชการนัน้  

การมอบอํานาจให้ปฏิบตัริาชการแทนตามวรรคสองให้ทําเป็นหนงัสือ 
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  ข้อ  241    เม่ือมีการมอบอํานาจตามข้อ  240  โดยชอบแล้ว ผู้ รับมอบอํานาจมีหน้าท่ี            

ต้องรับมอบอํานาจนัน้   และจะมอบอํานาจนัน้ให้แก่ผู้ ดํารงตําแหนง่อ่ืนตอ่ไปไมไ่ด้ 

  ข้อ  242    ในการมอบอํานาจตามข้อ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ให้ผู้มอบอํานาจ       

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัิราชการ  การกระจาย           

ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ  และผู้ รับมอบอํานาจต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบอํานาจตามวตัถปุระสงค์ของการมอบอํานาจดงักลา่ว 

  เม่ือได้รับมอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบตัิราชการ           

ของผู้ รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตัริาชการของผู้ รับมอบอํานาจได้ 

  ข้อ  243    การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล     

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบตัิราชการได้                

ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล  

 ข้อ 244 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีท่ี

ไม่มีปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัริาชการได้ ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลหลายคน ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแต่งตัง้รองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ ดํารง

ตําแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิราชการได้ ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลในองค์การบริหารสว่นตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้ อํานวยการ

กองหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

 ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้แต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทน หรือกรณีไม่มี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและไม่มีการแตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทน ตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลดัองค์การ

บริหารสว่นตําบล หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีมีอาวโุสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ รักษาราชการแทน 
[ข้อ 244  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2558]  

ข้อ 245 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีท่ี

ไมมี่ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิ

ราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้พนกังานส่วนตําบลในกองหรือส่วนราชการนัน้คนใด

คนหนึง่ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้ รักษาราชการแทนได้ แตถ้่านายกองค์การบริหารสว่นตําบลเห็นสมควรเพ่ือ 
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ความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบตัิราชการในกองหรือส่วนราชการนัน้ นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลอาจแตง่ตัง้พนกังานคนใดคนหนึง่ซึง่ดํารงตําแหนง่ไมต่ํ่ากวา่ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 
[ข้อ 245  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2558]  

  ข้อ  246    ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ซึง่ตนแทน 

  ในกรณีท่ีมีผู้ ดํารงตําแหน่งใด หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้มอบหมาย         

หรือมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบตัิราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบตัิราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่น        

เดียวกบัผู้ซึง่มอบหมายหรือมอบอํานาจ 

  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตง่ตัง้ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าท่ี

อยา่งใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน  มีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ี

เชน่เดียวกบัผู้ ดํารงตําแหนง่นัน้ในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบตัริาชการแทนด้วยแล้วแตก่รณี 

  ข้อ  247    การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้  ไม่กระทบกระเทือน

อํานาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีจะแตง่ตัง้พนกังานส่วน

ตําบลอ่ืน เป็นผู้ รักษาราชการแทนตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 

  ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง    ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งรองหรือ

ผู้ชว่ยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนบัแตเ่วลาท่ีผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่เข้ารับหน้าท่ี 

  ข้อ  248    ในกรณีท่ีตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลตําแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้ ดํารงตําแหน่ง

ไม่สามารถปฏิบตัิราชการได้ และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการกําหนดไว้เก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการแทนและการ

รักษาราชการแทน    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลท่ี

เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการสงูสดุ  ให้

รักษาการในตําแหนง่นัน้ได้ 

  ผู้ รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอํานาจหน้าท่ีตามตําแหน่งท่ีรักษาการนัน้             

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั มตคิณะรัฐมนตรี  มตคิณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              

คําสัง่ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้ เป็นกรรมการ หรือให้มีอํานาจหน้าท่ีใด ก็ให้ผู้ รักษาการ         

ในตําแหนง่ทําหน้าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ีอยา่งนัน้ ในระหวา่งท่ีรักษาการในตําแหนง่ แล้วแตก่รณี 
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หมวด  12 

การบริหารงานบุคคล 

ส่วนท่ี 1 

การส่ังพนักงานส่วนตาํบลประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบล 

  ข้อ  249    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  มีอํานาจสัง่พนกังานส่วนตําบลให้ประจําองค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นการชัว่คราว  โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีเดิมได้   ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็น  

ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  เม่ือพนักงานส่วนตําบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยัว่ากระทําผิด

วินยัอย่างร้ายแรง  หรือถกูฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา   เว้นแตเ่ป็นความผิดท่ีได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟ้องนัน้  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้

และถ้าให้ผู้นัน้คงอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีเดิมตอ่ไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการ

เสียหายแก่ราชการ 

(2)   เม่ือพนกังานสว่นตําบลกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่า

เป็นผู้กระทําความผิดอาญา  และผู้ มีอํานาจดงักลา่วพิจารณาเห็นวา่ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึง

ท่ีสดุนัน้ได้ความประจกัษ์ชดัอยูแ่ล้ววา่การกระทําหรือละเว้นกระทําการนัน้เป็นความผิดวินยัร้ายแรง 

(3)  เม่ือพนกังานสว่นตําบลละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการ   และผู้บงัคบับญัชาได้ 

ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นวา่ไม่มีเหตผุลอนัสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการนัน้เป็นเหตใุห้

เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

(4)  เม่ือพนักงานส่วนตําบลกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น

หนงัสือตอ่ผู้บงัคบับญัชา  หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพตอ่ผู้ มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินัยและได้มีการบนัทึกถ้อยคํารับ

สารภาพเป็นหนงัสือ 

(5)  เม่ือพนักงานส่วนตําบลมีกรณีถกูแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ทําการสอบสวนใน

กรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิ  หรือมีลกัษณะต้องห้ามสําหรับพนกังาน

สว่นตําบล 

(6)  เม่ือพนกังานสว่นตําบลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ทําการสอบสวน   หรือ

มีการใช้สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตอุันควรสงสัยว่าหย่อน

ความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัริาชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกบัตําแหน่ง

หน้าท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย  และการ

ดําเนินการทางวินยั 
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(7)  เม่ือพนกังานส่วนตําบลผู้ ดํารงตําแหน่งใดมีกรณีถกูกล่าวหา    หรือมีกรณีเป็นท่ี

สงสยัว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในตําแหน่งนัน้ซึ่งผู้บงัคบับญัชาได้สืบสวนแล้ว

เห็นวา่กรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นัน้คงอยูใ่นตําแหนง่เดมิตอ่ไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(8)  เม่ือพนกังานสว่นตําบลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศ 

(9)   เม่ือพนกังานสว่นตําบลได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคูส่มรสซึ่งไปปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  

หรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 

(10)  เม่ือพนกังานสว่นตําบลได้รับทนุรัฐบาลหรือทนุขององค์การบริหารส่วนตําบลให้

ไปศกึษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือตา่งประเทศ 

(11)  กรณีอ่ืนท่ีมีเหตผุลความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ข้อ  250    ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชัว่คราว  

ให้แสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คําชีแ้จง  เหตผุลความจําเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสัง่          

พนกังานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล  ทัง้นี ้ ต้องไม่เกินหกเดือน   เว้นแต่การสัง่ประจํา

องค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ  249 (8) (9) และ(10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการท่ีจะมอบหมายแก่ผู้ ถูกสั่งให้   

ประจําองค์การบริหารสว่นตําบล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  249 (8) (9) และ (10) 

  ข้อ  251    การสัง่พนกังานสว่นตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชัว่คราว    

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลสัง่ได้ตามมตขิอง คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวัด )  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนัท่ีถูกสัง่ให้ประจํา  เว้นแต่ กรณีสั่งประจําองค์การ

บริหารสว่นตําบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 

  เม่ือมีการสั่งพนักงานส่วนตําบลผู้ ใดให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว  และถ้า

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษท่ีจะต้องสั่ง                 

ให้ผู้นัน้ประจําตอ่ไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  ทัง้นี ้ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบกําหนดเวลา

เดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวนั   เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ 

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนัครบกําหนดเวลาเดมิน้อยกวา่สามสิบวนัได้ 

  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นําความตามข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้              

บงัคบัโดยอนโุลม 
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  ข้อ  252    ในการเสนอขอให้  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชัว่คราว

ตามข้อ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองค์การบริหารสว่นตําบลเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหาร 

ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  และให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานทดแทนในตําแหน่งผู้ ท่ีถกูสัง่ให้ประจํา

องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามข้อ 250 (1) และ (2)  และให้เสนอ

ขอกําหนดตําแหน่งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มใหม่  เพ่ือรองรับพนกังานส่วนตําบล ผู้ถกูสัง่ให้

ประจําดงักล่าวเป็นการเฉพาะตวั โดยให้กําหนดเป็นเง่ือนไขว่า หากตําแหน่งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล

วา่งลงให้ยบุเลิกตําแหนง่ได้    

  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ให้

ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

และให้นําความท่ีกําหนดใน  ข้อ 251  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ  253  เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสัง่ผู้ใดให้ประจํา 

องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยมีเหตุผลความจําเป็นในกรณีใดแล้ว    เม่ือหมดความจําเป็นหรือครบ

กําหนดเวลาตามข้อ 251  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) สั่งให้ผู้นัน้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่ในระดบัเดียวกบัท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นัน้ 

  ข้อ  254    การให้พ้นจากตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน    

การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานส่วนตําบลท่ีถกูสัง่ให้  ประจําองค์การบริหาร

สว่นตําบลเป็นการชัว่คราวให้ถือเสมือนวา่ผู้ถกูสัง่นัน้ดํารงตําแหนง่เดมิ 

ส่วนท่ี 2 

การส่ังพนักงานส่วนตาํบลไปช่วยปฏิบัตริาชการ 

  ข้อ  255    ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจสัง่ให้พนกังานส่วน

ตําบลในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตําบล       

เดียวกนัเป็นการชัว่คราวได้ โดยไมข่าดจากหน้าท่ีในตําแหนง่เดมิ 

  การสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตัิราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้คํานึงถึงภารกิจ 

หน้าท่ีท่ีต้องไปปฏิบตัวิ่ามีความเหมาะสม   สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง่ของพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ด้วย 
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  ข้อ  256    ห้ามสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตัิราชการในองค์การบริหารส่วน

ตําบลอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน   เว้นแตก่รณีมีความ

จําเป็นและสําคญัอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สว่นตําบลอาจสัง่ให้พนกังานสว่นตําบลไปช่วยปฏิบตัิราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน  ส่วนราชการ 

หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้  โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความ

เสียหายกบัองค์การบริหารสว่นตําบลต้นสงักดัเป็นหลกั และต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงันี ้

(1) องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานท่ีจะขอยืมตวัพนกังานส่วนตําบลได้ทํา

ความตกลงกนัโดยทําเป็นหนงัสือ 

(2) พนกังานส่วนตําบลผู้ ท่ีจะถูกสัง่ให้ไปช่วยปฏิบตัิราชการจะต้องสมคัรใจท่ีจะไป

ชว่ยปฏิบตัริาชการในหนว่ยราชการอ่ืนนัน้ โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไป

ชว่ยปฏิบตัริาชการนัน้   และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ด้วย 

(4) การสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตัิราชการ  ให้สัง่ได้เป็นการชัว่คราว   

ครัง้ละไม่เกิน   6  เดือน  และในกรณีเก่ียวเน่ืองกนัให้สัง่ช่วยปฏิบตัิราชการได้ไม่เกิน 2 ครัง้  และเม่ือครบ

กําหนดแล้ว ให้สง่ตวัพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้คืนองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสงักดัโดยเร็ว 

    ข้อ  257  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล

อาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ไปดํารงตําแหน่งหรือมาชว่ยปฏิบตัิ

ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ได้เป็นการชัว่คราว  โดยไม่ขาดจากต้นสงักดัเดิม  โดยผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเป็นผู้ มีอํานาจอนญุาตได้ตามความจําเป็น  แตก่รณีท่ีเป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่า

ราชการจงัหวดั  ต้องได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจสัง่บรรจแุตง่ตัง้ของผู้นัน้เสียก่อน 

  กรณีการขอยืมตวัข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนมาช่วยปฏิบตัิราชการใน

องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นการชัว่คราว  อาจกระทําได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสงักดัมีคําสัง่

ให้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินนัน้  มาช่วยปฏิบตัิราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลตามเวลาท่ี

กําหนดครัง้ละไมเ่กิน  6  เดือน  ทัง้นี ้ องค์การบริหารส่วนตําบลกบัต้นสงักดัเดิมจะต้องตกลงกนัโดยทําเป็น

หนงัสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากพนกังานสว่นท้องถ่ินผู้นัน้ 

  ทัง้นี ้ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบตัิราชการไม่น้อยกว่า  15  วนัตอ่เดือน  จึงจะได้รับเงิน 

คา่ตอบแทนการช่วยราชการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

(ก.อบต.จงัหวดั)  กําหนด  

[ข้อ  257  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ  ก.อบต.จงัหวดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารสว่นตําบล  (แก่ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการสร้างการแบง่สว่นราชการ ฯ )  ลงวนัที่  25 ตลุาคม  2548]  
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ส่วนท่ี 3 

การพัฒนาพนักงานส่วนตาํบล 

ข้อ  258    ให้องค์การบริหารสว่นตําบลมีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ  เป็น

พนกังานสว่นตําบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบตัเิพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลกัและวิธี

ปฏิบตัริาชการ  บทบาท  และหน้าท่ีของพนกังานสว่นตําบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุและแนวทางปฏิบตัิตนเพ่ือเป็นพนกังานส่วนตําบลท่ีดี  

  ข้อ  259    การพฒันาพนกังานส่วนตําบล  ตามข้อ 258   ต้องดําเนินการพฒันาให้

ครบถ้วนตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) กําหนด  เช่นการพฒันา  ด้าน

ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ   ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการ

พฒันาตนเองก็ได้ 

 หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะพฒันาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ            

จําเป็นในการพฒันาของแตล่ะองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้    ทัง้นี ้  องค์การบริหารส่วนตําบล          

ท่ีจะดําเนินการจะต้องใช้หลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กําหนดเป็น

หลกัสตูรหลกั  และเพิ่มเติมหลกัสตูรตามความจําเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความ

เหมาะสมตอ่ไป 

  ข้อ  260    การพฒันาพนกังานส่วนตําบลเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี   ให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  ได้  เช่น  การพฒันาโดยผู้บงัคบับญัชา   และการฝึก

ภาคสนาม 

 ข้อ  261    การพฒันาพนกังานส่วนตําบลนี ้ อาจกระทําได้โดยสํานกังานคณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) สํานกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )       

องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสงักดั   หรือสํานกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสงักดั  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสงักดัร่วมกบัส่วนราชการอ่ืน

หรือภาคเอกชนก็ได้ 

  ข้อ  262   การดําเนินการพฒันาพนกังานส่วนตําบลผู้ ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการใหม่นี ้ 

ให้กระทําภายในระยะเวลาท่ีพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
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 ข้อ  263    การพฒันาพนกังานส่วนตําบลผู้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม ่                    

ให้ดําเนินการ  ดงันี ้

(1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระทําในระยะแรกของการบรรจเุข้ารับราชการ 

(2)  หลกัสตูรการพฒันาให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  

( ก.อบต. จงัหวดั ) กําหนด  ประกอบด้วยการพฒันาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิราชการสําหรับพนกังาน

สว่นตําบลบรรจใุหม ่  และการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานสว่นตําบล  

(3)  การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ 

หลายวิธีการควบคูก่นัไป  แล้วแตค่วามเหมาะสมของแตล่ะองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การงบประมาณ   

ส่ือการฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  กําลงัคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม  และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับ

การอบรม 

(4)  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ประเมินผลและติดตาม

ผลการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจนทศันคตขิองผู้ เข้ารับการพฒันา  

และตดิตามการนําผลไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

  ข้อ  264    ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้           

ทกัษะ  ทศันคตท่ีิดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะทําให้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ  265    ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุ  ดแูล   และการ

พฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาท่ีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทัง้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาท่ีเพิ่งย้ายหรือ

โอนมาดํารงตําแหนง่  ซึง่อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของตน 

  ข้อ  266    การพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชานัน้  ผู้บงัคบับญัชาอาจเป็นผู้ ดําเนินการเอง

หรือ มอบหมายให้ผู้ ท่ีเหมาะสมดําเนินการ   โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาเป็น

รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม   ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหา

ความจําเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตัิงาน   การจดัทําแผนพฒันารายบคุคลหรือ

ข้อเสนอของผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาเอง 

ข้อ  267    การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้  ต้องพฒันาทัง้  5  ด้าน  ได้แก่ 

(1)  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่  ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน    

โดยทัว่ไป  เชน่  ระเบียบกฏหมาย  นโยบายสําคญัของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสร้างของงาน  นโยบายตา่ง ๆ 

เป็นต้น 

(2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  ได้แก่  ความรู้

ความสามารถในการปฏิบตัิงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด               

งานด้านชา่ง   
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(3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน    เชน่  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน เป็นต้น 

(4)  ด้านคณุสมบตัิส่วนตวั  ได้แก่  การช่วยเสริมบคุลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถ      

ปฏิบตัิงานร่วมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนษุยสมัพนัธ์การทํางาน การส่ือสาร

และส่ือความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั เป็นต้น 

(5)  ด้านศีลธรรมคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบตัิงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตังิาน  การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

  ข้อ  268   ขัน้ตอนการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  แบง่ได้ดงันี ้

(1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระทําดงันี ้

        1)   การหาความจําเป็นในการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง              

การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ ใต้บงัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง จึงจะ

ปฏิบตังิานได้สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

    2)  ประเภทของความจําเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน            

ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหนง่ ด้านการบริหาร ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั และ 

ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(2)  การดําเนินการพฒันา  ให้กระทําดงันี ้

    1)  การเลือกวิธีพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม    เม่ือผู้บงัคบับญัชาได้        

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว  

ผู้บงัคบับญัชาควรนําข้อมูลเหล่านัน้มาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเร่ืองท่ีผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา

จําเป็นต้อง   ได้รับการพฒันา  ได้แก่  การคดัเลือกกลุ่มบคุคลท่ีสมควรจะได้รับการพฒันา  และเลือก

ประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ

เหมาะสม  เชน่  การให้ความรู้   การสบัเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดงูาน  การประชมุ

เชิงปฏิบตักิาร และการสมัมนา  เป็นต้น 

2) วิธีการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  ผู้บงัคบับญัชาสามารถพฒันาผู้อยูใ่ต้ 

บงัคบับญัชา โดยเลือกแนวทางการพฒันาได้หลายอย่าง โดยอาจจดัทําเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือ

เข้าร่วมสมทบกบัหนว่ยราชการอ่ืน    หรือวา่จ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็น 

ผู้ ดําเนินการ 

(3) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้ บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่าง

ใกล้ชิด  และให้มีการประเมินผลการพฒันา  เม่ือผา่นการประเมินผลแล้ว  ถือวา่ผู้นัน้ได้รับการพฒันาแล้ว 
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  ข้อ  269    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัทําแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบล              

เพ่ือเพิ่มพนูความรู้  ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะทําให้ปฏิบตัิ หน้าท่ีราชการใน

ตําแหนง่นัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    ในการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดตามกรอบของ

แผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด โดย

ให้กําหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากําลงัของ

องค์การบริหารสว่นตําบลนัน้ 

  ข้อ  270    ในการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานสว่นตําบล   ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล  เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล       เป็นกรรมการ 

(3) ผู้ อํานวยการกอง และหวัหน้าสว่นราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 

(4) หวัหน้าสํานกัปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล  เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ข้อ  271    แผนการพฒันาพนกังานสว่นตําบล อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย 

(1) หลกัการและเหตผุล 

(2) วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการพฒันา 

(3) หลกัสตูรการพฒันา 

(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาดําเนินการพฒันา 

(5) งบประมาณในการดําเนินการพฒันา 

(6) การตดิตามและประเมินผล 

ข้อ  272    หลกัการและเหตผุลในการจดัทําแผนการพฒันา เป็นการหาความจําเป็นใน     

การพฒันาพนกังานส่วนตําบล   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาพนกังานส่วนตําบล

ตําแหนง่ตา่งๆ   ทัง้ในฐานะตวับคุคล  และฐานะตําแหน่งตามท่ีกําหนดในส่วนราชการตามแผนอตัรากําลงั

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดทัง้ความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน 

ด้านความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคณุธรรม

และจริยธรรม  

ข้อ  273    เป้าหมายในการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  ต้องกําหนดให้มีความชดัเจน 

และครอบคลมุพนกังานส่วนตําบลทุกคน และตําแหน่งตามแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทกุตําแหนง่   โดยกําหนดให้พนกังานสว่นตําบลต้องได้รับการพฒันาทกุตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี

ของแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นตําบล 
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  ข้อ  274    หลกัสตูรการพฒันาสําหรับพนกังานส่วนตําบลแตล่ะตําแหน่งต้องได้รับการ

พฒันาอยา่งน้อยในหลกัสตูรหนึง่หรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 

(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหนง่ 

(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 

(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  275    วิธีการพฒันาพนกังานส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล             

( ก.อบต. จงัหวดั )  ดําเนินการเอง   หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้ ท่ีเหมาะสมดําเนินการ  

หรือดําเนินการร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือ

หนว่ยงานอ่ืน  โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจําเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 

(2) การฝึกอบรม  

(3) การศกึษา หรือดงูาน 

(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 

(5) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับ

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้ารับการพฒันา  วิธีการพฒันา  และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

  ข้อ  276   งบประมาณในการดําเนินการพฒันา  องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจดัสรร

งบประมาณสําหรับการพฒันาพนกังานสว่นตําบล   ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นตําบลอย่าง 

ชดัเจน แนน่อน   เพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  277    การตดิตามและประเมินผลการพฒันา   องค์การบริหารสว่นตําบลต้องจดัให้มี

ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  เพ่ือให้ทราบถึงความสําเร็จ

ของการพฒันา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผู้ เข้ารับการพฒันา  

 ข้อ  278    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัทําแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลตาม      

ข้อ  271  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามวรรคหนึ่ง  

ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจําเป็นในการพัฒนา 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา งบประมาณ

ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจดัสรรสําหรับการพฒันา  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.
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จงัหวดั ) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้บงัคบัเป็นแผนการพฒันา

พนกังานสว่นตําบลตอ่ไป 

  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  3 ปี แล้ว ให้

องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลตาม  ข้อ  271  เป็น

ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากําลงัพนกังานส่วนตําบลด้วย 

  ข้อ  279    ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ตามข้อ  278  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าแผนการพฒันา                   

พนกังานส่วนตําบลยงัไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการปรับปรุง แผนการพฒันา

พนกังานส่วนตําบลดงักล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หาก

องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นว่าแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลมีความเหมาะสมแล้ว   และได้

แจ้งยืนยนัแผนการพฒันาพนกังานส่วนตําบลตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 

เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )   

  ข้อ  280   ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตรวจสอบและกํากบั

ดแูลให้องค์การบริหารสว่นตําบลดําเนินการพฒันาพนกังานส่วนตําบล    ตามแผนการพฒันาพนกังานส่วน

ตําบลท่ีได้ประกาศใช้บงัคบั  ทัง้นี ้  องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ

ดําเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานสว่นตําบลดงักลา่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  281  การพฒันาพนกังานส่วนตําบลโดยการให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง 

การเพิ่มพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใช้เวลาใน

การปฏิบตัริาชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ข้อ  282    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจอนมุตัิให้พนกังานส่วนตําบลไปศกึษาเพิ่มเติมใน

ประเทศ     ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้ มีอํานาจอนมุตั ิ

  การให้พนกังานส่วนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาถึงอตัรากําลงัพนกังานส่วนตําบลท่ีมีอยู ่   โดยให้มี

ผู้ปฏิบตังิานเพียงพอ   ไมใ่ห้เสียหายแก่ราชการและไมต้่องตัง้อตัรากําลงัเพิ่ม 
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  ข้อ  283    พนกังานสว่นตําบลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

(1) เป็นผู้ ท่ีพ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการแล้ว 

(2) ผู้ไปศกึษาขัน้ต่ํากวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน 35 ปี   ผู้ไปศกึษาขัน้ 

ปริญญาตรีต้องมีอายไุม่เกิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ท่ีสงูกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายไุม่เกิน45 ปีนบัถึงวนัเร่ิม   

ต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็น

กรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ ท่ีผู้บงัคบับญัชาตัง้แตผู่้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรับรองวา่เป็น               

ผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิ   และตัง้ใจปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

(4) เป็นผู้ ท่ีไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  

เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเล่ือนขัน้เ งินเดือนตามประกาศ

กําหนดการเล่ือนขัน้เงินเดือนสําหรับพนกังานสว่นตําบล 

(5) สําหรับผู้ ท่ีเคยได้รับอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะ 

ต้องกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากสําเร็จการศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

  ข้อ  284    การให้พนกังานสว่นตําบลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้พิจารณาตาม 

แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา   โดยปกตจิะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 

กบัมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีดํารงอยู่ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  

เว้นแตพ่นกังานสว่นตําบลต้องการไปศกึษาเพ่ือพฒันาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สว่นตําบลเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยั   หรือกระทรวง 

ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

  ข้อ  285    พนกังานสว่นตําบลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสาร 

ดงัตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณาด้วย  

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจําเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิ 

(2) หลกัสูตรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พร้อมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  

(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ ท่ีจะไปศกึษา 

(4) คํารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 283 (3) 
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ข้อ  286    พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศกึษา

ให้สําเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ กําหนดไว้ในแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 

  หากศึกษาไม่สําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสว่นตําบล   อาจพิจารณาขยายเวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจําเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาค

การศกึษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครัง้หรือไม่เกิน 1 ปีการศกึษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดงักล่าวแล้ว

หากมีเหตผุลความจําเป็น อาจขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนกังาน

สว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ข้อ  287    พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนุมตัิให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง

รายงานผลการศกึษาให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปทราบทุกภาคการศึกษา    

หากพนกังานส่วนตําบลไม่รายงานผลการศกึษาโดยไม่มีเหตอุนัสมควร   ประธานกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสว่นตําบลอาจพิจารณาให้ยตุิการศกึษา   หรือดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  288    ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ทําสญัญาให้พนกังานส่วนตําบลท่ีไปศกึษา

เพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา 

  พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดไม่กลบัมาปฏิบตัิราชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนท่ี

ได้รับระหวา่งศกึษาและเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กบัให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่ากบัจํานวนเงินเดือน 

ทนุ และเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือดงักลา่วให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

  ในกรณีท่ีผู้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบตัิราชการไม่ครบกําหนดตามสญัญา   

ก็ให้ลดจํานวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ลงตามสว่น 

  การทําสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงักําหนด  ตามระเบียบ        

วา่ด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  ข้อ  289    พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ เม่ือครบ

กําหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัิหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการโดยเร็ว     

ทัง้นี ้  ต้องไม่เกิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสําเร็จการศกึษา หรือวนัท่ีครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตั ิ

แล้วแตก่รณี 

  สําหรับผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาในขัน้ท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         

ผลงานวิจยัให้องค์การบริหารสว่นตําบลต้นสงักดัด้วย 

  ข้อ  290    เม่ือองค์การบริหารสว่นตําบลต้นสงักดัมีความจําเป็นท่ีจะต้องให้พนกังานส่วน

ตําบลท่ีไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัเข้าปฏิบตัิราชการก่อนครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัิไม่ว่าในกรณี

ใด ๆ ให้พนกังานสว่นตําบลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัริาชการตามคําสัง่ทนัที 
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  ข้อ  291    การรับเงินเดือนของพนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนมุตัิไปศกึษา    เพิ่มเติมใน

ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  292    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวนัใช้

บงัคบัตามประกาศนี ้  ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือว่าพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเติม

ตามประกาศนี ้

  ข้อ  293    การพฒันาพนกังานส่วนตําบลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรม   ดงูาน หรือ

ปฏิบตักิารวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม  และดงูาน

ในต่างประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดให้ส่วนราชการท่ีเป็นกรมท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ

ดงักลา่ว ให้หมายความถึงองค์การบริหารสว่นตําบลด้วย  

  ข้อ  294    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจการอนมุตัิให้พนกังานส่วนตําบล  ไปศกึษา ฝึกอบรม 

ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นอํานาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้ มีอํานาจอนมุตั ิ

  ข้อ  295   การอนุมตัิให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดงูานใน

ตา่งประเทศก่อนวนัประกาศนีใ้ช้บงัคบั หากเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ ก็ให้

เป็นอนัใช้ได้ และให้ดําเนินการเร่ืองการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานต่อพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ตาม

ระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป แตท่ัง้นี ้ สําหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจํานวนอตัราร้อยละตามท่ี

กําหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด  

ส่วนท่ี 4 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 

 ข้อ ๒๙๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ

นัน้ ได้แก่ การเล่ือนขัน้เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวลัประจําปี การพฒันาและการแก้ไข

การปฏิบตัิงาน การแตง่ตัง้ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวลัจงูใจ และการบริหารงานบคุคลเร่ือง

อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วน

ตําบล และปฏิบตัริาชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

           การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 

Management) ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและ      

ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏิบตังิาน 
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ความมีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยัท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจดัทําการ

ประเมิน   อยา่งน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถกูประเมินชีแ้จง หรือขอคําปรึกษาด้วย 
[ข้อ 296 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28  มกราคม  2559]  

 ข้อ ๒๙๗ การประเมินผลการปฏิบตัิงานต้องมีความชดัเจนและมีหลกัฐาน และให้เป็นไปตาม

แบบประเมินผลการปฏิบตังิานตามท่ี ก.อบต. กําหนด       

   ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นควรจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นอย่าง

อ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานขององค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.

จงัหวดั แตท่ัง้นี ้ต้องมีสาระไมน้่อยกวา่แบบประเมินผลการปฏิบตังิานตามท่ี ก.อบต. กําหนด” 
[ข้อ 297 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28  มกราคม  2559]  

  ข้อ  298    ยกเลิก 
[ข้อ 298 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  

 ข้อ ๒๙๙ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ โดยผลสัมฤทธ์ิของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

       ผลสมัฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คณุภาพของงาน ความรวดเร็ว 

หรือ     ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยดั หรือความคุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากร 

      พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.อบต. กําหนด 

และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ท่ี ก.อบต. กําหนด อยา่งน้อย 3 สมรรถนะ 

       ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนตําบลท่ีอยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤตกิรรมการปฏิบตัริาชการ โดยมีสดัสว่นคะแนนของแตล่ะองค์ประกอบร้อยละ 50 
[ข้อ 299 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่   28  มกราคม  2559]  

  ข้อ  300    ยกเลิก 
[ข้อ 300 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  
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 ข้อ ๓๐๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลปีละ ๒ ครัง้ ตามรอบ

ปีงบประมาณ คือ 

  (1) ครัง้ท่ี ๑ ระหวา่งวนัท่ี ๑ ตลุาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถดัไป 

  (2) ครัง้ท่ี ๒ ระหวา่งวนัท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กนัยายน ของปีเดียวกนั  
[ข้อ 301 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่   28  มกราคม  2559]  

 ข้อ ๓๐๑/๑ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําผลคะแนนการ

ประเมินผล การปฏิบตัิงาน มาจดักลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ ดีเดน่  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง 

โดยมีชว่งคะแนนประเมินของแตล่ะระดบั ดงันี ้

  (1) ระดบัดีเดน่ ต้องมีชว่งคะแนนประเมินตัง้แตร้่อยละ 90 ขึน้ไป  

  (2) ระดบัดีมาก ต้องมีชว่งคะแนนประเมินตัง้แตร้่อยละ 80 แตไ่มถึ่งร้อยละ 90 

  (3) ระดบัดี ต้องมีชว่งคะแนนประเมินตัง้แตร้่อยละ 70 แตไ่มถึ่งร้อยละ 80  

  (4) ระดบัพอใช้ ต้องมีชว่งคะแนนประเมินตัง้แตร้่อยละ 60 แตไ่มถึ่งร้อยละ 70 

  (5) ระดบัต้องปรับปรุง ต้องมีชว่งคะแนนประเมินต่ํากวา่ร้อยละ 60 
[ข้อ 301/1 เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  

   ข้อ ๓๐๑/๒ ผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๒๙๖ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วน

ตําบล ได้แก่ 

  (1) นายกองค์การบริหารสว่นตําบล สําหรับปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ผู้ อํานวยการสํานกั กอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่สํานกัหรือกอง  

  (3) ผู้ อํานวยการสํานกั กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

สํานกั หรือกอง สําหรับพนกังานสว่นตําบลท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา  

       ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนกังานส่วนตําบลผู้ ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ 

หรือปฏิบตัิราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้ รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบตัิหน้าท่ี

ราชการ         แล้วแต่กรณี เป็นผู้ ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้ มีอํานาจหน้าท่ี

ประเมิน 

        ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนตําบลผู้ ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี 1 

มีนาคม หรือวนัท่ี 1 กนัยายน ให้ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้ มีอํานาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานในองค์การ

บริหารส่วนตําบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการผู้นัน้ แล้วจัด
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ส่งผลการประเมิน การปฏิบตัิงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้น

สงักดัใหมเ่พ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ ๒๙๖  
[ข้อ 301/2 เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28   มกราคม  2559]  

 ข้อ ๓๐๑/๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ให้ดําเนินการตาม

วิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

     (1) ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชว่งเร่ิมรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วน

ตําบล ประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิานให้ข้าราชการในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

      (2) ในแตล่ะรอบการประเมินให้ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๐๑/๒ และผู้ รับ

การประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กําหนด

ตวัชีว้ดั หรือหลกัฐานบง่ชีค้วามสําเร็จของงานอยา่งเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

      สําหรับการกําหนดตวัชีว้ดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลกัก่อน 

ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตวัชีว้ดัวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ี

เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทัง้ระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตัิราชการ ทัง้นี ้ตามแบบท่ี ก.

อบต. กําหนด 

      (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๐๑/๒ 

ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ รับการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง

ท่ีได้ทําไว้กบัผู้ รับการประเมิน 

       กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย

เปล่ียนตําแหน่ง หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียน

ข้อตกลง                  ผลการปฏิบตัิงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้ มีอํานาจในการอนุมตัิ

เปล่ียนแปลงข้อตกลง 

      (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๐๑/๒ ให้

คําปรึกษาแนะนํา ผู้ รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พฒันาเพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และ

พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตัิราชการ และเม่ือสิน้รอบการประเมินผู้ประเมินดงักล่าวกับผู้ รับการ

ประเมินควรร่วมกันทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน เพ่ือหา

ความจําเป็นในการพฒันา เป็นรายบคุคลด้วย 

   (5)  ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต ่ละครั ง้  ใ ห้ผู้ม ีอํานาจหน้า ท่ี

ประเมินตามข้อ ๓๐๑/๒  แจ้งผลการประเมินให้ผู้ รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ รับการ

ประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้ รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผล
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การประเมิน ให้พนกังานสว่นตําบลอยา่งน้อยหนึง่คน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมิน

ดงักลา่วแล้วด้วย 

   (6) ให้ผู้ มี อํานาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๐๑/๒ โดยความเห็นชอบของ

ผู้ บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน

หน่วยงานของตนเสนอตอ่คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตําบล 

ก่อนนําเสนอตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

   (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมาย

ประกาศรายช่ือพนกังานส่วนตําบลผู้ มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยทัว่กนั เพ่ือ

เป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจงูใจให้พฒันาผลการปฏิบตังิานในรอบการประเมินตอ่ไปให้ดีย่ิงขึน้ 
[ข้อ 301/3 เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่   28  มกราคม  2559]  

 ข้อ ๓๐2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานครัง้ท่ี ๑ ตามข้อ ๓๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

จดัลําดบัผลการประเมินเรียงลําดบัจากผู้ ท่ีมีผลการประเมินระดบัดีเด่น ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ 

และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ มีผลการ

ประเมินระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ี ๒ 
[ข้อ 302 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่   28  มกราคม  2559]  

  ข้อ  303    ยกเลิก 
[ข้อ 303 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28  มกราคม  2559]  

 ข้อ ๓๐๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนตําบล เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตําบล

ทุกประเภทตําแหน่งและระดบัตําแหน่ง ประกอบด้วย ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ 

และหวัหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการ

เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล เป็นเลขานกุาร 

      ทัง้นี ้องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา

กลัน่กรองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในองค์การบริหารส่วน

ตําบลด้วยก็ได้ 
[ข้อ 304 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่   28  มกราคม  2559]  
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  ข้อ  305    ยกเลิก 
[ข้อ 305 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28  มกราคม  2559]  

  ข้อ  306    ยกเลิก 
[ข้อ 306 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  

 ข้อ ๓๐๗ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ

หลกัฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการหรือสมรรถนะของผู้ รับการประเมิน

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบคุคลในเร่ืองตา่งๆ ตามข้อ ๒๙๖ 

   สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบตังิาน ให้ผู้บงัคบับญัชาเก็บสําเนาไว้ท่ีสํานกักองหรือ            

ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสํานกัหรือกองท่ีผู้นัน้สังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ      

การประเมิน และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลจดัเก็บต้นฉบบั      

ไว้ในแฟ้มประวตัข้ิาราชการ หรือจดัเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 
[ข้อ 307 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  

  ข้อ ๓๐๘ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานนีใ้ห้ใช้กับการประเมินผล          

การปฏิบตังิานของพนกังานสว่นตําบลทกุประเภทตําแหนง่และระดบัตําแหนง่ 
[ข้อ 308 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่ 28   มกราคม  2559]  

  ข้อ  309    ยกเลิก 
[ข้อ 309 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล   ลงวนัที่  28  มกราคม  2559]  

ส่วนท่ี  5 

การลา 

  ข้อ  310    ในสว่นนี ้

      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร

กองประจําการ 

      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล   

เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 

      " องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้ด้วยความ    

ตกลงระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และสําหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ

รวมถึงทบวงการชํานญัพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาตด้ิวย 
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      " องค์การตา่งประเทศ "  หมายความว่า องค์การหรือสถาบนัตา่งประเทศตามท่ีผู้

รักษาการตามประกาศนีจ้ะได้ประกาศรายช่ือให้ทราบ 

      " การไปปฏิบตังิานองค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตัิงานตาม

โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ การไปปฏิบตัิงานในองค์การตา่งประเทศ การไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้การไปปฏิบตัิงานในหน่วยงานของ

องค์การระหวา่งประเทศ หนว่ยงานขององค์การตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศซึ่งตัง้อยู ่ 

ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือนจากองค์การระหว่าง

ประเทศ องค์การตา่งประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบตัิงาน แตท่ัง้นีไ้ม่

รวมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบวา่ด้วยการอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการหรือการจดัการประชมุของ

ทางราชการ การไปรับราชการประจําในตา่งประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตัิการวิจยั ตาม

ระเบียบหรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการให้พนกังานสว่นตําบลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ 

      " ลาติดตามคูส่มรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ี    

เป็นข้าราชการ พนกังานส่วนตําบล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งไปปฏิบตัิหน้าท่ี

ราชการหรือไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศ      หรือทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศตามความ

ต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทําการซึ่งให้นับเวลา

ระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน ตัง้แต ่ 1 ปีขึน้ไป  แตไ่ม่รวมถึงกรณีท่ีคูส่มรสไป

ศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั  ณ  ตา่งประเทศ 

ข้อ 311 การลาทกุประเภทตามท่ีกําหนดในส่วนนี ้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมต ิ  

คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตการ

ลาจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบหรือมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนัน้ด้วย 

ข้อ 312 ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรือ

อนญุาตการลาสําหรับพนกังานสว่นตําบล ให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายประกาศนี ้

ในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจอนญุาตการลาตามประกาศนีไ้ม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตัิราชการ

ได้ และมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้ มีอํานาจได้ ให้ผู้ ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ มีอํานาจ

อนุญาตการลาชัน้เหนือขึน้ไปเพ่ือพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้ มีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี ้

ทราบด้วย 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็น

หนงัสือให้แก่ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาอนญุาตแทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดบัตําแหน่งและความ

รับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจเป็นสําคญั  
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การลาของพนักงานส่วนตําบลในช่วงก่อนและหลังวนัหยุดราชการประจําสัปดาห์

หรือวนัหยดุราชการประจําปีเพ่ือให้มีวนัหยดุตอ่เน่ืองกนั ให้ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตใช้ดลุพินิจตาม

ความเหมาะสมและจําเป็นท่ีจะอนญุาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบตัิราชการ 

ข้อ 313 พนักงานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทาง

ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผอ่น หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ

เตรียมพล ในระหว่างเวลาท่ีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานท่ีไปช่วย

ราชการ แล้วให้หนว่ยงานนัน้รายงานจํานวนวนัลาให้หนว่ยงานต้นสงักดัของผู้นัน้ทราบ อยา่งน้อยปีละครัง้ 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้ มี

อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดสําหรับการลา

ประเภทนัน้ 

ข้อ 314 การนบัวนัลาตามประกาศนีใ้ห้นบัตามปีงบประมาณ 

การนบัวนัลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจดัส่งใบลา อนญุาตให้ลา และคํานวณวนั

ลาให้นบัตอ่เน่ืองกนั โดยนบัวนัหยดุราชการท่ีอยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาด้วย เว้นแตก่าร

นบัเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณวนัลาสําหรับวนัลาป่วยท่ีมิใช่วนัลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนกังาน

สว่นตําบลผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัริาชการ วนัลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบตุร ลา

กิจสว่นตวั และวนัลาพกัผอ่นให้นบัเฉพาะวนัทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซึ่งมีระยะเวลาต่อเน่ืองกัน จะเป็นในปีงบประมาณ

เดียวกันหรือไมก็่ตาม ให้นบัเป็นการลาครัง้หนึ่ง ถ้าจํานวนวนัลาครัง้หนึง่รวมกนัเกินอํานาจของผู้ มีอํานาจ

อนญุาตระดบัใด ให้นําใบลาเสนอขึน้ไปตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต 

พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจ

ส่วนตวั ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดูบตุรตามข้อ 324  หรือลาพกัผ่อน ซึ่งได้หยดุราชการไปยงัไม่ครบ

กําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึน้ ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบัติราชการ

ระหวา่งการลาก็ได้ 

การลาของพนกังานสว่นตําบลท่ีถกูเรียกกลบัมาปฏิบตัิราชการระหว่างการลา ให้ถือ

ว่าสิน้สดุก่อนวนัมาปฏิบตัิราชการ เว้นแตผู่้ มีอํานาจอนญุาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิน้สุด

ก่อน  วนัเดนิทางกลบั  

การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ย ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลา นัน้ ๆ  

พนักงานส่วนตําบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาท่ียังไม่ได้

หยดุราชการให้เสนอขอยกเลิกวนัลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตให้ลา และให้ถือ

วา่การลาเป็นอนัสิน้สดุก่อนวนัมาปฏิบตัริาชการ 
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ข้อ 315 เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี ้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํา

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้าย

ประกาศนี ้หรือจะใช้เคร่ืองบนัทกึเวลาการปฏิบตัริาชการแทนก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติ

ราชการ หรือวิธีควบคมุการปฏิบตัิราชการของพนกังานส่วนตําบลท่ีมีการปฏิบตัิราชการในลกัษณะพิเศษเป็น

อย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แตจ่ะต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบตัิราชการได้

ด้วย 

ข้อ 316 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี ้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือ

รีบดว่นจะใช้ใบลาท่ีมีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้   แตต้่องส่งใบลาตามแบบ

ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอ

ใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิกวนัลา สําหรับการลาป่วย ลาพกัผ่อน หรือลากิจส่วนตวัซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตวัเพ่ือ

เลีย้งดบูตุรตามข้อ 324 ก็ได้ ทัง้นี ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภยั รัดกุม 

สามารถตรวจสอบตวับคุคล และเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการลาเป็นหลกัฐานในราชการได้  

ข้อ 317 พนักงานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม

ประกาศนี ้หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดบัจนถึงนายก

องค์การบริหารสว่นตําบล 

การอนญุาตของนายกองค์การบริหารสว่นตําบลตามตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนญุาตแล้ว

ให้รายงานผู้วา่ราชการจงัหวดัทราบด้วย 

ข้อ 318 พนักงานส่วนตําบลผู้ ใดไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการได้ อนัเน่ืองมาจาก

พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึน้กับบุคคลทัว่ไปในท้องท่ีนัน้ หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึน้กับพนกังานส่วน

ตําบล  ผู้นัน้และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตําบลผู้ นัน้เอง โดย

พฤติการณ์พิเศษดงักล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตขุดัขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการ ณ สถานท่ีตัง้ปกต ิ

ให้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้รีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขดัขวางท่ีทําให้มาปฏิบตัิราชการ

ไม่ได้ต่อผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทนัทีในวนัแรกท่ีสามารถมาปฏิบตัิ

ราชการได้ 

ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าการท่ีพนักงานส่วนตําบลผู้ นัน้          

ไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการไม่เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของ

พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ไม่นบัเป็นวนัลาตามจํานวนวนัท่ีไม่มาปฏิบตัิราชการได้อนัเน่ืองมาจากพฤติการณ์
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พิเศษดงักลา่ว ถ้าเห็นวา่ไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวนัท่ีพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ไม่มาปฏิบตัิราชการ

เป็นวนัลากิจสว่นตวั  

ข้อ 318/1 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

เก่ียวกบัการจา่ยเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  

ข้อ 319 การลาแบง่ออกเป็น 11 ประเภท คือ 

(1) การลาป่วย 

(2) การลาคลอดบตุร 

(3) การลาไปชว่ยเหลือภริยาท่ีคลอดบตุร 

(4) การลากิจสว่นตวั 

(5) การลาพกัผอ่น 

(6) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 

(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(8) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั หรือดงูาน 

(9) การลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 

(10) การลาตดิตามคูส่มรส 

(11) การลาไปฟืน้ฟสูมรถภาพด้านอาชีพ  

ข้อ 320 พนกังานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตวั ให้เสนอหรือจดัส่ง

ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นจะเสนอ

หรือจดัสง่ใบลา ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนตําบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้    

จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตัง้แต ่ 30  วนัขึน้ไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้ มี

อํานาจอนญุาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึง่ผู้ มีอํานาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่ว่าจะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ติดตอ่กนัถ้าผู้ มี

อํานาจอนญุาตเห็นสมควร จะสัง่ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสัง่ให้ผู้ลาไปรับการ

ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได้ 

ข้อ 321 พนกังานสว่นตําบลซึง่ประสงค์จะลาคลอดบตุร ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาตอ่

ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เว้นแตไ่ม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ 

จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรอง

ของแพทย์  
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การลาคลอดบุตรจะลาในวนัท่ีลาคลอด ก่อน หรือหลงัวนัท่ีคลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือ

รวมวนัลาแล้วต้องไมเ่กิน  90  วนั 

พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่

ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป  ให้ผู้ มีอํานาจอนุญาต 

อนญุาตให้ยกเลิกวนัลาคลอดบตุรได้  โดยให้ถือวา่วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใดซึ่งยงัไม่ครบกําหนดวนัลาของการ

ลาประเภทนัน้ ให้ถือว่าการลาประเภทนัน้สิน้สดุลง และให้นบัเป็นการลาคลอดบุตรตัง้แต่วนัเร่ิมวนัลาคลอด

บตุร 

ข้อ 321/1 พนักงานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย

กฎหมายท่ีคลอดบตุรให้เสนอหรือจดัส่งใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจก่อนหรือในวนัท่ี

ลาภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีคลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบตุรครัง้หนึ่งติดตอ่กนัได้

ไมเ่กิน 15 วนัทําการ  

ผู้ มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา

อนญุาตด้วยก็ได้  

ข้อ 322 พนกังานสว่นตําบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตวั ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาตอ่

ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้ เว้นแตมี่

เหตจํุาเป็นไมส่ามารถรอรับอนญุาตได้ทนั  จะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมด้วยเหตจํุาเป็นไว้แล้วหยดุราชการ

ไปก่อนก็ได้ แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ มีอํานาจอนญุาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตพุิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ

จดัสง่ใบลาพร้อมทัง้เหตผุลความจําเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตทนัทีในวนัแรก

ท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

ข้อ 323 พนกังานสว่นตําบลมีสทิธิลากิจส่วนตวัโดยได้รับเงินเดือนปีละไมเ่กิน 45 วนัทําการ  

ข้อ 324 พนักงานส่วนตําบลท่ีลาคลอดบุตรตามข้อ  321 แล้ว  หากประสงค์จะลากิจ

สว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร ให้มีสิทธิลาตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุรได้ไมเ่กิน 150 วนัทําการ  

ข้อ 325 ผู้ ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตวั เว้นแต่กรณีลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดูบุตร

ตามข้อ 324 ซึ่งได้หยดุราชการไปยงัไม่ครบกําหนดถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึน้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจ

อนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได้  

ข้อ 326 พนกังานส่วนตําบลมีสิทธิลาพกัผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ 10 วนัทําการ เว้น

แตพ่นกังานสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนีไ้มมี่สิทธิลาพกัผอ่นประจําปีในปีท่ีได้รับบรรจเุข้ารับราชการยงัไมถึ่ง 6 เดือน 
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(1) ผู้ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นตําบลครัง้แรก 

(2) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แล้วตอ่มาได้บรรจเุข้ารับราชการอีก 

(3) ผู้ ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับ

เลือกตัง้แล้วตอ่มาได้รับบรรจเุข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 

(4) ผู้ซึง่ถกูสัง่ให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตังิานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว

ตอ่มาได้รับการบรรจเุข้ารับราชการอีก 

ข้อ 327 ถ้าในปีใดพนกังานส่วนตําบลผู้ ใดมิได้ลาพกัผ่อนประจําปี หรือลาพกัผ่อน

ประจําปีแล้วแตไ่มค่รบ 10 วนัทําการ ให้สะสมวนัท่ีมิได้ลาในปีนัน้รวมเข้ากบัปีตอ่ ๆ ไปได้ แตว่นัลาพกัผ่อน

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัจะต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการ 

สําหรับผู้ ท่ีได้รับราชการตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวนัลาพกัผอ่น

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัได้ไมเ่กิน 30 วนัทําการ 

ข้อ 328 พนกังานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อ

ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ 

ข้อ 329 การอนุญาตให้ลาพกัผ่อน ผู้ มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครัง้เดียว

หรือหลายครัง้ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ 330 ผู้ ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพกัผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยงัไม่ครบกําหนด ถ้ามี

ราชการจําเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

ข้อ 330/1 พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาค

การศึกษาหากได้หยดุราชการตามวนัหยุดภาคการศกึษา  เกินกว่าวนัลาพกัผ่อนตามประกาศนี ้ ไม่มีสิทธิ

ลาพกัผอ่นตามท่ีกําหนดไว้ในสว่นนี ้
หมายเหตุ ข้อ 330 เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัที่ 4 ตลุาคม 2555  

ข้อ 331 พนักงานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ

พนักงานส่วนตําบลท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอดุิอาระเบีย ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาต

ก่อนวนัอปุสมบทหรือก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

ในกรณีมีเหตพุิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชีแ้จงเหตผุล

ความจําเป็นประกอบการลา และให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตท่ีจะพิจารณาให้ลา

หรือไมก็่ได้ 
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ข้อ 332 พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา

อปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์ตามข้อ  331  แล้ว จะต้องอปุสมบทหรือออกเดินทาง

ไปประกอบพิธีฮจัย์  ภายใน 10 วนั นบัแตว่นัเร่ิมลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบตัิราชการภายใน 

5 วนั      นบัแตว่นัท่ีลาสิกขา หรือ วนัท่ีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 

ทัง้นี ้จะต้องนบัรวมอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตการลา 

พนกังานสว่นตําบลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับ

อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่

สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามท่ีขอลาไว้ เม่ือได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ตามปกตแิละ     ขอยกเลิกวนัลา ให้ผู้ มีอํานาจตามข้อ 332 พิจารณาหรืออนญุาตให้ยกเลิกวนัลาอปุสมบท

หรือไปประกอบ   พิธีฮจัย์ โดยให้ถือวา่วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

ข้อ 333 พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลา 

ตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า 48 ชัว่โมง   ส่วนพนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับหมายเรียก     

เข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแตเ่วลารับหมายเรียกเป็นต้นไป 

และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนัน้โดยไม่ต้องรอรับคําสัง่

อนญุาต และให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามลําดบัจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ข้อ 334 เม่ือพนกังานส่วนตําบลท่ีลานัน้พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า

รับการเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามปกติตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เว้น

แตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไมเ่กิน 15 วนั 

ข้อ 335 พนกังานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรือ    

ดงูานในประเทศหรือตา่งประเทศ ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเพ่ือพิจารณาอนญุาต 

การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนญุาตแล้วให้

รายงานผู้วา่ราชการจงัหวดัทราบด้วย  

ข้อ 336 พนักงานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคบับญัชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือ

พิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนด

หลกัเกณฑ์การสัง่ให้ข้าราชการไปทําการซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการ 
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ข้อ 337  การไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศมี 2 ประเภท คือ 

" ประเภทท่ี 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) การไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและ      

เป็นวาระท่ีต้องสง่ไปปฏิบตังิานในองค์การนัน้ 

  (2) รัฐบาลไทยมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องสง่ไปปฏิบตังิานตามความตกลงระหว่างประเทศ 

         (3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบตัิงานเพ่ือพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม

ความต้องการของรัฐบาลไทย 

" ประเภทท่ี 2 "    ได้แก่  การไปปฏิบตังิานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

ข้อ  338    พนกังานส่วนตําบลท่ีไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมี

คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 (1) เป็นพนักงานส่วนตําบลและปฏิบัติราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวนัท่ีได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบตัิงาน เว้นแต่ผู้ ท่ีไปปฏิบตัิงานในองค์การ

สหประชาชาตกํิาหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี 

สําหรับผู้ ท่ีเคยไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี 2 มาแล้วจะต้องมี

เวลาปฏิบตัิราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นบัแตว่นัเร่ิมกลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ หลงัจากท่ี

เดนิทางกลบัจากราชการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 ครัง้สดุท้าย 

 (2) ผู้ ท่ีไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี 2 ต้องมีอายไุม่เกินห้าสิบปีบริบรูณ์ 

นบัถึงวนัท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน 

 (3) เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ

เรียบร้อยและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั 

การขอยกเว้นหรือผอ่นผนัคณุสมบตัติาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตผุลความจําเป็น

ตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.จงัหวดั ) เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ  339    ให้พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบตัิงานในองค์การ

ระหว่างประเทศย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาไปตามลําดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล    

เพ่ือพิจารณาอนญุาต  และมีคําสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ลาไปปฏิบตัิงานได้โดยถือว่าเป็นการไปทําการใด 

ๆ     อนัจะนบัเวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไม่เกินส่ีปีสําหรับการไปปฏิบตัิงาน

ประเภท  ท่ี 1 หรือมีกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีสําหรับการไปปฏิบตัิงานประเภทท่ี 2   โดยไม่ได้รับเงินเดือน 

เว้นแต ่อตัราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหวา่งประเทศต่ํากวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีผู้นัน้ได้รับ

อยู่ ในขณะนัน้ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  ซึ่งเม่ือรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง

ประเทศแล้วไมเ่กินอตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนกังานสว่นตําบลผู้นัน้ได้รับอยู่ในขณะนัน้ 
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ข้อ  340    พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ  หากประสงค์จะอยู่ปฏิบตัิงานตอ่ ให้ย่ืนเร่ืองราวพร้อมทัง้เหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ทางราชการ     

จะได้รับตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือพิจารณา

อนญุาต  และมีคําสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ไปปฏิบตัิงานโดยถือว่าเป็นการไปทําการใด ๆ อนัจะนบั

เวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยกําหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้พนกังานส่วน

ตําบลไป  ทําการนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการได้อีกแตเ่ม่ือรวมแล้วต้องไมเ่กินส่ีปี 

การอนุญาตให้พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดไปปฏิบตัิงานประเภทท่ี 2 เกินกว่าหนึ่งปี       

ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการในชว่งเวลาท่ีไปปฏิบตังิานเกินหนึง่ปีด้วย 

ข้อ  341    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีคําสัง่ให้พนกังานส่วนตําบลไป

ปฏิบตัิงานตามข้อ  339  หรือให้ไปปฏิบตัิงานตอ่หรือให้ออกจากราชการตามข้อ  340 แล้ว ให้องค์การบริหาร

สว่นตําบลรายงานและสง่สําเนาคําสัง่ดงักล่าวให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

ข้อ  342    ให้องค์การบริหารสว่นตําบลจดัทําสญัญาผกูมดัพนกังานส่วนตําบลท่ีไป

ปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี 2   ให้กลบัมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่า

ของระยะเวลาท่ีไปปฏิบตัิงาน   พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลบัมารับ

ราชการ      หรือกลบัมารับราชการไมค่รบกําหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบีย้ปรับแก่ทางราชการ ดงันี ้

(1) ไม่กลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจํานวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดท้ายท่ี

ได้รับคณูด้วยเวลาท่ีไปปฏิบตังิานท่ีคดิเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คดิเป็นหนึง่เดือน 

(2) กลบัมารับราชการไม่ครบกําหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบีย้ปรับตาม (1) ลดลง

ตามสว่น 

การทําสญัญาตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี ้เม่ือจดัทําแล้ว   

ให้สง่ให้สํานกังานคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.จงัหวดั ) จํานวน 1 ชดุ 

ข้อ 343 พนักงานส่วนตําบลท่ีไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีมี

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เม่ือปฏิบตัิงานแล้วเสร็จให้รายงานตวัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีภายใน 15 วนั นบัแตว่นัครบ

กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบตัิงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ ภายใน  

30 วนั นบัแตว่นัท่ีกลบัมาปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามท่ีกําหนดไว้

ท้ายประกาศนี ้  
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ข้อ 344 พนักงานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเพ่ือพิจารณาอนญุาตให้ลาได้ไม่เกิน 

2 ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออก

จากราชการ 

ข้อ 345 การพิจารณาอนญุาตให้พนกังานส่วนตําบลลาติดตามคูส่มรส  ผู้ มีอํานาจ

อนญุาตจะอนุญาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แตเ่ม่ือรวมแล้วจะต้องไม่

เกินระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข้อ  344  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือ

ปฏิบตังิาน   ในตา่งประเทศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนั  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือปฏิบตัิงานในประเทศ

เดียวกนัหรือไม ่

ข้อ 346 พนกังานส่วนตําบลท่ีได้ลาติดตามคูส่มรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  344   

ในระหว่างเวลาท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือปฏิบตัิงานในตา่งประเทศติดตอ่กนัคราวหนึ่งแล้ว ไม่มี

สิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือปฏิบตัิงานประจําใน

ประเทศไทยแล้วตอ่มาได้รับคําสัง่ให้ไปปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอ

ลาตดิตามคูส่มรสตามข้อ  344  ได้ใหม”่ 

หมายเหตุ ข้อ 311 – ข้อ 346 ยกเลิกและใช้ข้อความใหม่ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2545  ลงวนัที่ 4 ตลุาคม 2555  

 

  ข้อ  347    กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตัิตามท่ีกําหนดในส่วนนีใ้ห้นําเสนอ    

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

ข้อ 347/1 พนักงานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการในหน้าท่ีหรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ 

หากพนักงานส่วนตําบลบาลผู้ นัน้ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือท่ีจําเป็นตอ่การประกอบอาชีพแล้วแตก่รณี มีสิทธิลาไป

ฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพครัง้หนึง่ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรท่ีประสงค์จะลาแตไ่มเ่กิน 12 เดือน  

พนกังานส่วนตําบลท่ีได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ

หรือพิการเพราะเหตอ่ืุนนอกจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้ว

เห็นว่า  ยงัสามารถรับราชการต่อไปได้ หากพนกังานส่วนตําบลผู้นัน้ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ ให้ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรือ

อนญุาตพิจารณาให้ลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดงักล่าวครัง้หนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

หลักสูตรท่ีประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน  
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หลกัสตูรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลกัสตูรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ องค์กรการกศุลอนัเป็นสาธารณะหรือสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้

จดัหรือร่วมจดั  

ข้อ 347/2 พนกังานส่วนตําบลซึ่งประสงค์จะลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตาม ข้อ 

380/1 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพร้อม

แสดงหลกัฐานเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีประสงค์จะลา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนญุาต และ

เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการเพ่ือไปฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพได้”  
หมายเหตุ ข้อ 347/1 และ 347/2 เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2545   แก้ไจเพ่ิมเติมลงวนัที่ 4 ตลุาคม 2555  

ส่วนท่ี 6 

เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  348    วนั เวลาทํางาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจําปีของพนกังานส่วน

ตําบล     ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนดโดยให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับ

ข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ข้อ  349    เคร่ืองแบบและระเบียบการแตง่เคร่ืองแบบของพนกังานส่วนตําบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการนัน้ 

  ข้อ  350    ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัให้มีประกาศกําหนดมาตรฐานคณุธรรม             

และจริยธรรมสําหรับพนกังานส่วนตําบล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิราชการและการปฏิบตัิตนของ

พนกังานสว่นตําบล โดยให้ตดิประกาศไว้อยา่งเปิดเผยในสํานกังานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  ข้อ  351    ในการจดัทํามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  350 ให้องค์การบริหาร

สว่นตําบลแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทํามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน้ ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่ายของ

องค์การบริหารสว่นตําบล  

  ข้อ  352   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานเก่ียวกับการคดัเลือก การบรรจ ุ                  

การแต่งตัง้   การเล่ือนระดบั   การเล่ือนขัน้เงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

ลักษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของตําแหน่งและส่วนราชการ  การเปล่ียนแปลงการใช้ตําแหน่ง                  

การทะเบียนประวตัขิองพนกังานสว่นตําบล  และการปฏิบตักิารอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )      
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  ข้อ  353    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีคําสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานส่วน

ตําบล    หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้ มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วน

ตําบล  และตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสัง่บรรจุและแต่งตัง้  ซึ่งหมายถึง  การสัง่บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง้              

ให้ดํารงตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล   

(2) การสัง่แตง่ตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่ย้าย โอน รับโอน เล่ือนระดบั 

(3)  การสัง่ให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 

การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  

(4)  การสั่งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล  การสั่งผู้ประจําองค์การบริหาร                 

สว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่เดมิหรือตําแหนง่อ่ืน   และการสัง่ให้ชว่ยปฏิบตัริาชการ  

(5)  การสัง่ให้ออกจากราชการ   

(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

สว่นท้องถ่ิน 

(7)  การประกาศกําหนดโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ  การกําหนดอํานาจหน้าท่ี             

การแบง่ส่วนราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่ส่วนราชการของ

องค์การบริหารสว่นตําบล   

(8)  การประกาศกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล     ตามแผนอตัรากําลงัของ

องค์การบริหารสว่นตําบล  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตําแหน่ง  แผนอตัรากําลงัขององค์การบริหาร

สว่นตําบล   

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีออกคําสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยส่งสําเนาคําสัง่  หรือประกาศนัน้อย่างละ  3  

ฉบบั  ไปให้ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัท่ีออกคําสัง่หรือประกาศ  และสําหรับกรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้

ตาม (1)  ให้สง่ทะเบียนประวตัพินกังานสว่นตําบล  ตามข้อ 355  ของผู้ ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ท่ีได้กรอก

รายการและตรวจสอบถกูต้องแล้วไปพร้อมกนัด้วย 

ข้อ  354    เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   หรือองค์การบริหาร

สว่นตําบล   กําหนดให้มีการประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  ตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 

 (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั 
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 (3)  การสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นตําบลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลตําแหน่งบริหาร ให้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ 

  ให้เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   รายงานไปยงั 

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสําเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้   อย่างละ             

3  ฉบบั  ไปให้ภายใน ห้าวนัทําการนบัแตว่นัท่ีประกาศ 

  ข้อ  355    ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  จดัให้มีทะเบียนประวตัิของพนกังานส่วนตําบล

ทกุคน โดยจดัเก็บไว้ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล 1 ฉบบั   และสง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. )  เก็บไว้แหง่ละ  1 ฉบบั 

  การจดัทําทะเบียนประวตัิของพนกังานส่วนตําบล  ลกัษณะ รูปแบบ  วิธีปฏิบตัิเก่ียวกบั

ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัทําแฟ้มประวตัิพนกังานส่วนตําบล  

ให้นํากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดย

อนโุลม 

  ข้อ  356    พนกังานส่วนตําบลผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรม    ดงูาน  หรือ

ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ  

หรือลาตดิตามคูส่มรสตามระเบียบวา่ด้วยการลาของพนกังานสว่นตําบล  ได้รับวฒุิเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  

หยา่  เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุ หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีอนญุาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยงั

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง 

แล้วแตก่รณี 

หมวด  13 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  357    ในหมวดนี ้

  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศ                 

จดัตัง้ขึน้ ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  

  “ลกูจ้าง”   หมายความว่า  ลกูจ้างประจํา  ลกูจ้างชัว่คราว  และลูกจ้างลกัษณะ                           

ผู้ ชํานาญงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ             

บริหารสว่นตําบล 
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  “ลกูจ้างประจํา” หมายความวา่  ลูกจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้            

ปฏิบตัิงานท่ีมีลักษณะประจําโดยไม่มีกําหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไว้และรับเงิน

คา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างประจําขององค์การบริหารสว่นตําบล หรือหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลด้วย 

  “ลกูจ้างชัว่คราว” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้               

ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว   และหรือมีกําหนดเวลาจ้าง   แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กิน 

ปีงบประมาณ   และรับเงินคา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างชัว่คราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

  “ลกูจ้างลกัษณะผู้ ชํานาญงาน”   หมายความว่า   ลกูจ้างซึ่งมีความรู้ความชํานาญในงาน

เฉพาะอยา่ง ท่ีจะต้องปฏิบตัเิป็นอย่างดี  ทัง้เคยปฏิบตัิงานชนิดนัน้มานานไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมี ใบรับรอง

ความรู้ความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานท่ีทํางานเดมิท่ีผู้นัน้เคยปฏิบตังิานมาแล้ว 

  “เวลาทํางานปกติ” หมายความว่า  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี                  

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาทํางานปกต ิ

  “วันหยุดประจําสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดท่ีประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององค์การ

บริหารสว่นตําบล โดยอาจกําหนดวนัหยดุประจําสปัดาห์ เป็นสองวนัก็ได้ 

  “วนัหยดุพิเศษ”  หมายความว่า  วนัหยดุท่ีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ  

นอกจากวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

  “คา่จ้างอตัราปกต”ิ หมายความวา่  คา่จ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง รวมถึงเงินเพิ่ม

พิเศษสําหรับการสู้รบตามอตัราท่ีกําหนดจา่ยให้ลกูจ้างสําหรับการปฏิบตังิานปกต ิ

  “คา่จ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีกําหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 

  “คา่จ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีกําหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัทํางาน              

ปกต ิ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 
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  “คา่จ้างรายชัว่โมง” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีกําหนดอตัราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวัน              

ทํางานปกต ิ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 

  “ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า คา่จ้างท่ีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวนัและราย                

ชัว่โมง  เน่ืองจากต้องปฏิบตัริาชการนอกเวลาทํางานปกต ิ

  “ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ                 

รายชัว่โมง  กรณีสัง่ให้ปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจําสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 

“ค่าอาหารทําการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารท่ีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง                 

รายเดือน  เน่ืองในการปฏิบตัิราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบตัิราชการในวนัหยุดประจําสปัดาห์           

หรือวนัหยดุพิเศษ 

               “เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทําศพของลูกจ้างท่ีจ่ายในกรณี                               

ลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ 

“ท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า ท้องถ่ินท่ีลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบตัิราชการนอกเขต                 

องค์การบริหารสว่นตําบลท่ีตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพิ่มพูนความรู้ความชํานาญ หรือประสบการณ์                        

ด้วยการเรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบตัิงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              

และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ              

ฝึกอบรมนัน้ด้วย 

  “ดงูาน” หมายความวา่ การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 

  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 

คุณสมบัตขิองลูกจ้าง 

  ข้อ  358  ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ    

ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีอายไุมต่ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินหกสิบปี 

(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ข้าราชการการเมือง 
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(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้    ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด

สําหรับพนกังานสว่นตําบล  ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ 

(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน           

ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตําบล  ตาม

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7)  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(9) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

(10)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุเพราะกระทํา                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(11)  ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ   

(12)   ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตาม

มาตรฐานทัว่ไป  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนตําบล  ตาม

กฎหมาย 

วา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   

(13)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 

หลกัเกณฑ์   และวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนตําบล  ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14)   ไมเ่ป็นผู้ เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 
[ข้อ 358(2) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของ อบต.  พ.ศ.2552 ลงวันที่  14  ตุลาคม   2552] 
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  ข้อ  359    คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีอํานาจพิจารณา

ยกเว้นการจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ ชํานาญงานสําหรับลูกจ้างผู้ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 358 (10)  เป็น

รายบคุคลได้     

            เพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  358 (7)  (9)  

(10)  หรือ  (14)    คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ

ราชการได้  หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11)   หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจาก

งานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (13)  ถ้าผู้นัน้

ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิด

ในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้า

รับราชการได้   สําหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะ

ต้องห้าม  ให้นําขัน้ตอนและวิธีการท่ีกําหนดสําหรับพนกังานส่วนตําบลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
[ข้อ 359 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของอบต.  พ.ศ.2552 ลงวันที่  14  ตุลาคม   2552] 

ส่วนท่ี  2 

การกาํหนดตาํแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

  ข้อ  360    การกําหนดมาตรฐานตําแหน่งของลกูจ้าง และคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่ของลกูจ้าง     ให้เป็นไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหนง่ลกูจ้างองค์การบริหารสว่นตําบล 

ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

ข้อ  361    ตําแหน่งลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัซึ่งกําหนด 

ตําแหนง่นอกเหนือจากตําแหน่ง ท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดตามข้อ 360 

หากตําแหนง่วา่งลงให้ยบุเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ ตามข้อ  360 

  ข้อ  362    ลกูจ้างชัว่คราวซึ่งมีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัพนกังานส่วนตําบลหรือ

ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบตังิานให้กําหนดตําแหนง่ ดงันี ้

(1)  กําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่เหมือนตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล 

หรือข้าราชการพลเรือนตําแหนง่นัน้  และกําหนดคณุวฒุิท่ีไมส่งูเกินความจําเป็นตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

(2)  กําหนดช่ือตําแหนง่ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิและไมใ่ห้ซํา้หรือเหมือนกบัช่ือ 

ตําแหนง่พนกังานสว่นตําบล   

  ข้อ  363    ลกูจ้างชัว่คราวซึ่งมีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัลูกจ้างตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัให้กําหนดคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งและช่ือตําแหน่งเหมือนตําแหน่งลกูจ้างตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัตําแหนง่นัน้ 



- 136 - 

 136 

ข้อ  364    การจ้างลูกจ้างชัว่คราวให้กําหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับ

ระยะเวลา  ท่ีจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบตังิานและให้มีภารกิจปริมาณงานท่ีต้องปฏิบตัิตอ่เน่ือง  แตท่ัง้นีร้ะยะเวลา

การจ้างต้องไมเ่กินปีงบประมาณ 

ข้อ  365    การกําหนดจํานวนตําแหน่งลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล   ยกเว้น

ลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 

กําหนดว่าจะมีตําแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใด   โดยให้องค์การบริหารส่วน

ตําบล   จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจ้าง  เพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั )   

ข้อ  366    กําหนดให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) มีอํานาจ

กําหนดตําแหนง่ลกูจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนราชการตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย

ให้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ ความยากและคณุภาพของ

งาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารสว่นตําบลท่ีต้องจา่ยในด้านบคุคล 

  ข้อ  367    การกําหนดตําแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนราชการตา่ง ๆ        

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัทําเป็นแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหาร

สว่นตําบล เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว

เสนอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จดัทํา

และกําหนดรวมไว้ในแผนอตัรากําลงัพนกังานสว่นตําบล 

  ข้อ  368    ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัลกูจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนด

ตําแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง ให้นําข้อกําหนดในประกาศกําหนดตําแหน่ง

พนกังานสว่นตําบล  และประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่พนกังาน 

สว่นตําบลมาใช้โดยอนโุลม 

  ข้อ  369    เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณของท้องถ่ินและไม่ให้มีภาระผกูพนัด้าน               

สวสัดิการของลูกจ้างมากเกินไป   ให้พิจารณาปรับใช้อตัรากําลงัลกูจ้างประจําท่ีมีอยู่เดิมก่อน   หากมี       

ความจําเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชัว่คราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร

จ้างลกูจ้างประจําให้น้อยท่ีสดุ โดยให้คํานึงถึงการควบคมุงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน และคา่จ้างของพนกังานส่วนตําบลและลกูจ้าง ไม่ให้สงูกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณ

รายจา่ยประจําปี ตามมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ข้อ  370   ตําแหน่งลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลจะมีตําแหน่งใด ใน

หนว่ยงานหรือสว่นราชการใดขององค์การบริหารสว่นตําบล และมีจํานวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลง

กบัสํานกังบประมาณ 
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  ข้อ  371    การจ้างลกูจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการโดยวิธีการคดัเลือก              

โดยให้แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกไมน้่อยกว่า  3  คน  เพ่ือดําเนินการคดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  อาจดําเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ

วิธีใดวิธีหนึง่  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  372    อตัราคา่จ้างลกูจ้างประจําให้เป็นไปตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้างลกูจ้าง           

ขององค์การบริหารสว่นตําบลท้ายประกาศนี ้

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้ มีอํานาจสัง่จ้างลกูจ้าง  ในอตัรา 

คา่จ้างขัน้ต่ําสดุของตําแหนง่ 

ข้อ  373    การให้ลกูจ้างประจําได้รับคา่จ้างให้เป็นไปตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้าง             

ขัน้ต่ําและขัน้สงูของลกูจ้างประจําขององค์การบริหารสว่นตําบลท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  374    การเพิ่มคา่จ้างลกูจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล    ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนขัน้เงินเดือนสําหรับพนกังานสว่นตําบล    

ข้อ  375    การให้ลกูจ้างประจําได้รับคา่จ้างเพ่ือการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตา่งกลุ่ม

เงินเดือน  ให้เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขัน้ค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน  กรณีลูกจ้างประจําได้รับการ

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ตา่งกลุม่เงินเดือนท้ายประกาศนี ้

ข้อ  376    อตัราคา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว 

(1)  ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัตําแหนง่ลกูจ้างประจําให้ 

ได้รับอตัราคา่จ้างในอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําของลกูจ้างประจํานัน้   

(2)  ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล

หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราคา่จ้างในอตัราเงินเดือนขัน้ต่ําของตําแหน่งพนกังานส่วนตําบล  หรือ

ข้าราชการพลเรือนตําแหนง่นัน้ 

(3)  ลกูจ้างลกัษณะผู้ ชํานาญงานให้ได้รับอตัราคา่จ้างตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้าง

ขัน้ต่ําและขัน้สงู    ลกูจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามลําดบัและอตัราท่ีคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นสมควร 

  ข้อ  377    การจ้างลกูจ้างท่ีมีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้ มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราคา่จ้างตาม    

วฒุิและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศให้ถืออตัราคา่จ้างตามอตัรา             

เงินเดือนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 
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  ข้อ  378    การจ้างลกูจ้าง ให้ดําเนินการจ้างจากบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือกตามลําดบัท่ี             

ของผู้ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  371  

  ข้อ  379    การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ ชํานาญงาน  ให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.)  กําหนดอตัราคา่จ้างตามท่ีเห็นสมควรตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้างตามข้อ  376 (3)   

  ข้อ  380    การจ้างและแตง่ตัง้ลกูจ้างให้ดํารงตําแหนง่ใด  ให้ประธานกรรมการบริหาร 

องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ข้อ  381    การโอนลกูจ้างประจําระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล หรือกบัหน่วย                  

ราชการอ่ืนอาจกระทําได้ ในกรณีเจ้าตวัสมคัรใจและผู้ มีอํานาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้               

ในการแตง่ตัง้หรือให้พ้นจากตําแหนง่แล้วแตก่รณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    โดยแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งและได้รับคา่จ้างในอตัราท่ีไม่สงูกว่าเดิม และให้นบั

เวลาการทํางานตอ่เน่ืองกนั 

ข้อ  382   ลกูจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ  หาก

องค์การบริหารส่วนตําบลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตําบล   สัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้

สําหรับพนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

ข้อ  383    ลกูจ้างประจําผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ              

ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจํา           

ในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร          

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งและรับค่าจ้าง  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้สําหรับพนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

ข้อ  384    การแตง่ตัง้ลกูจ้างประจําผู้ ดํารงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่  ผู้นัน้ต้อง                   

มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ใหมท่ี่กําหนดในข้อ  360 

ส่วนท่ี 3 

วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  385    ลกูจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม           

ถือวา่ผู้นัน้กระทําผิดวินยั  จกัต้องได้รับโทษตามท่ีกําหนดไว้ 

  ข้อ  386    วินยัของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและ                  

การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนกังานสว่นตําบล ซึง่นํามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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ส่วนท่ี 4 

การออกจากราชการ 

  ข้อ  387    ลกูจ้างออกจากราชการ  เม่ือ 

(1) ตาย 

(2) พ้นจากราชการตามระเบียบวา่ด้วยบําเหน็จลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 

(4) ถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(5) ครบกําหนดการจ้าง 

(6) ถกูสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 

(7) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  358 

วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจาก

ราชการและหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการของพนกังานสว่นตําบล   โดยอนโุลม 

  ข้อ  388    การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้  

ออกจากราชการของพนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม  

ข้อ  389    ลกูจ้างผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 

  วนัออกจากราชการตามข้อนี ้  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้สําหรับ      

พนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

ข้อ  390    ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจสัง่ให้ลกูจ้างออก

จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) เม่ือปรากฏวา่ 

(1) ลกูจ้างผู้ใดขาดคณุสมบตัติามข้อ  358 

(2) ลูกจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าท่ีของตนได้โดยสม่ําเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตนได้อนัเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยู่ในภยนัตรายใด ๆ และเวลา        

ได้ลว่งพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยงัไมมี่ผู้ใดพบเห็น 

(3) ลูกจ้างผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตน             

หรือประพฤติหน้าท่ีของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีหรือบกพร่องในหน้าท่ีด้วย        

เหตอุนัใด  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นัน้รับราชการตอ่ไปจะ

เป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ขึน้ทําการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า   สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนกังานสว่นตําบลโดยอนโุลม 
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(4) ลกูจ้างผู้ใดถกูกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนกังานส่วนตําบล 

แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทําผิดท่ีจะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แตมี่มลทิน  หรือมวัหมอง

ในกรณีท่ีถกูสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบตัริาชการตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจ้างผู้ ใดต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุ  ให้จําคกุในความผิดท่ีได้         

กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยงัไมถึ่งกบัจะต้องลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลกูจ้างผู้ใดขาดราชการบอ่ยครัง้ ซึง่ยงัไมถึ่งกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก หรือ   ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกตําแหนง่ 

วนัออกจากราชการตามข้อนี ้  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก   

จากราชการของพนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้มถื่อเป็นโทษทางวินยั 

ส่วนท่ี  5 

การอุทธรณ์  การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  391    ลกูจ้างผู้ ใดถกูสัง่ลงโทษหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  ตาม    

ประกาศนีด้้วยเหตใุด ๆ  ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์คําสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

ส่วนท่ี  6 

การลา 

  ข้อ  392      การลาป่วยของลกูจ้างกําหนดไว้ดงันี ้

(1)  การลาป่วยกรณีปกต ิ

     1)  ในปีหนึง่ลกูจ้างประจํามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกติระหว่างลาได้ 

ไม่เกินหกสิบวนั  แต่ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับ

คา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาตอ่ไปอีกก็ได้  แตไ่มเ่กินหกสิบวนั 

2)  ลกูจ้างชัว่คราวท่ีมีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้าง

อตัราปกตริะหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินสิบห้าวนัทําการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต ่     

เก้าเดือนขึน้ไปแตไ่ม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง

ไมเ่กินแปดวนัทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แตห่กเดือนขึน้ไปแตไ่ม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย

ได้รับคา่จ้างอตัราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวนัทําการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลา   

การจ้างต่ํากวา่หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินส่ีวนัทําการ 
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(2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี 

1)  ลูกจ้างประจําป่วยเพราะเหตปุฏิบตัิราชการในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการ

ปฏิบตัริาชการในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าท่ี   ถ้าลาป่วยครบตาม (1)  1)  แล้ว

ยงัไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางาน

ได้ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควร

อนญุาตให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกติ  ทัง้นี ้  ถ้าเป็นลกูจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับ

คา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์  แตถ้่าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้

พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จตอ่ไป 

 2)  ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอนัเกิดจากกรณี

ดงักล่าวใน  1)  ทําให้ลกูจ้างประจําผู้ ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจาก

ราชการตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้  หากผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักัดของลูกจ้างประจําผู้นัน้พิจารณา  เห็นว่า

ลกูจ้างประจําผู้นัน้ยงัอาจปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได้  และเม่ือลกูจ้างประจําผู้นัน้สมคัรใจจะปฏิบตัิ

หน้าท่ีตอ่ไป ให้ย้ายลกูจ้างประจําผู้นัน้ไปปฏิบตัิหน้าท่ีในตําแหน่งอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ให้ออกจาก

ราชการก็ได้  โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล 

 3)  ลูกจ้างชัว่คราวป่วยเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการ

ปฏิบตังิานในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าท่ี  ถ้าลาป่วยครบตาม (1)  2)  แล้วยงัไม่

หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้  ให้

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดย

ได้รับคา่จ้างอตัราปกติได้ตามท่ีเห็นสมควร  แตต้่องไม่เกินหกสิบวนั  ทัง้นี ้  ถ้าเป็นลกูจ้างชัว่คราวรายวนั

และรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะ

รักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการ 

         ลกูจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบตัิงานได้  ให้ย่ืนใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือใน   

วนัท่ีลาเว้นแตก่รณีจําเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

         การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งส่งพร้อมกบัใบลา

ด้วย  เว้นแตผู่้ มีอํานาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

  ข้อ  393    ในปีหนึ่งลกูจ้างประจํามีสิทธิลากิจส่วนตวั  รวมทัง้ลาไปตา่งประเทศ  โดย

ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กินส่ีสิบห้าวนัทําการ    แตใ่นปีแรกท่ีได้รับการบรรจเุป็นลกูจ้างประจํา

ให้   ได้รับคา่จ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้างใน

วนัหยดุประจําสปัดาห์ 
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  ลกูจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ 

และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  เว้นแตมี่เหตจํุาเป็นไมส่ามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอ

ใบลา พร้อมระบเุหตจํุาเป็นไว้แล้วหยดุราชการไปก่อนก็ได้  แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

ข้อ  394    การลาพกัผอ่นประจําปีของลกูจ้างประจํา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดสําหรับ                   

พนกังานสว่นตําบล โดยอนโุลม 

  ข้อ  395    ลกูจ้างประจํามีสิทธิลาคลอดบตุรโดยได้รับคา่จ้างนบัรวมวนัหยดุประจํา

สปัดาห์และวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไมเ่กินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับ

คา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

  ลูกจ้างประจําท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรเพิ่มอีก         

ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับคา่จ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 

สามสิบวนัทําการ และให้นบัรวมในวนัลากิจสว่นตวัส่ีสิบห้าวนัทําการด้วย 

  ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบตัิงานตอ่เน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปี

หนึง่ไมเ่กินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับคา่จ้างระหวา่งลาจากสว่นราชการไมเ่กินส่ีสิบห้าวนั เว้นแต ่กรณีท่ี 

เร่ิมเข้าปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดือน ไมอ่ยูใ่นขา่ยได้รับสิทธิดงักลา่ว 

  ข้อ  396    ลกูจ้างประจําท่ียงัไม่เคยอปุสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยงัไม่เคยไป

ประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ     

พิธีฮจัย์แล้วแตก่รณี  มีสิทธิลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวนั    ในปีแรกท่ี    

เร่ิมเข้าปฏิบตัิงานเป็นลกูจ้างประจําจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมง       

ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา

ตามลําดบัชัน้ก่อนวนัอปุสมบท  หรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวนั  เว้นแตมี่เหตผุล

อนัสมควรจะเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาน้อยกวา่หกสิบวนัก็ได้ 

  อํานาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล 

  ข้อ  397    การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ      

ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม   ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกติในระหว่างนัน้  การลาดงักล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง

จํานวนวนัท่ีต้องเดนิทางไปกลบั  และวนัท่ีต้องอยูเ่พ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเทา่ท่ีจําเป็น   

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
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(2) ลกูจ้างประจํามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   

หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ  

การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แตถ้่าพ้นระยะเวลาของการดงักล่าวแล้ว  

ไม่มารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบตัิงานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจ่ายคา่จ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบตัิงาน

เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่าง

นัน้ตอ่ไปอีกก็ได้แตต้่องไม่เกินเจ็ดวนั  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุ

ประจําสปัดาห์ 

(3)   ในกรณีลกูจ้างชัว่คราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับคา่จ้างอตัรา

ปกติไม่เกินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่

กรณีให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั  ลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้าง

ในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล 

อํานาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล 

ข้อ  398    การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ยของลกูจ้าง  ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนั  

ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ  399   การลาและการจ่ายคา่จ้างระหว่างลานอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้             

ให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล   

  อํานาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 392  ข้อ 393  ข้อ 394  และข้อ 395  ให้เป็นไป            

ตามท่ีกําหนดท้ายประกาศนี ้

ส่วนท่ี  7 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  400    ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบตัิราชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นแท้จริงท่ี

ต้องใช้ความรู้ความชํานาญพเิศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  และไมอ่าจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้ 

  ข้อ  401    การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทํางานปกต ิ  หรือการปฏิบตัิราชการในวนัหยดุ

ประจําสปัดาห์  หรือในวนัหยดุพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุ  หรือคา่อาหาร     

ทําการนอกเวลาให้กระทําได้ในกรณีท่ีจําเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจเป็น      

หลกัฐาน 
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  ข้อ  402    การจ่ายคา่จ้างในวนัทํางานปกติ  คา่อาหารทําการนอกเวลา  คา่จ้างลกูจ้าง              

รายวนั และรายชัว่โมง  คา่จ้างนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 

1)  กําหนดให้จา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกตใิห้จ่ายในวนัสิน้ 

เดือน  ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดทําการก่อนวนัสิน้เดือน ในกรณีท่ีมีความ

จําเป็นท่ีจะกําหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล 

2) กําหนดเวลาทํางานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้นแต ่

ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หวัหน้าส่วนราชการเป็นผู้ กําหนด

โดยจะต้องมีเวลาทํางานไมน้่อยกวา่วนัละเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง   ไมร่วมเวลาหยดุพกั 

3)  การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบตัิราชการในวนัหยุด

ประจําสปัดาห์  หรือวนัหยดุพิเศษแล้วแตก่รณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงิน

คา่อาหารทําการนอกเวลา 

(2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง 

1)  กําหนดให้จ่ายคา่จ้างเดือนละครัง้  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายคา่จ้าง    

มากกวา่เดือนละครัง้  จะต้องได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล 

       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  โดยปกติให้จ่ายในวนัถัดจากวนัสดุท้ายของ

เดือน  หน่วยงานใดมีความจําเป็นท่ีจะกําหนดวนัเร่ิมจ่ายเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตั ิ     

จากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

        ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง้  ให้หน่วยงานกําหนดวนัจ่ายเงิน                

คา่จ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

2)  กําหนดเวลาทํางานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้น

แต ่  ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หวัหน้าหน่วยงานเป็นผู้

กําหนดโดยจะต้องมีเวลาทํางานวนัละไม่น้อยกว่าเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไม่เกินส่ีสิบแปดชัว่โมง  ไม่รวมเวลา

หยดุพกั 

3)  การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอ่กนัเกินสามชัว่โมงขึน้ไป  ให้

จา่ยคา่จ้างได้ในอตัราหนึง่เทา่คร่ึงของคา่จ้างอตัราปกต ิ

  ข้อ  403    การจ่ายคา่จ้างในกรณีวนัหยดุประจําสปัดาห์  สําหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกั     

คา่จ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงไมจ่า่ยคา่จ้าง 
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  สําหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบตังิานในวนัหยดุประจําสปัดาห์   ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

(1)  ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  402  (1)  3) 

(2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จ่ายคา่จ้างให้สองเท่าของคา่จ้างอตัราปกติตาม

ระยะเวลาทํางาน 

ข้อ  404    การจา่ยคา่จ้างในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  สําหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กัคา่จ้าง 

ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงจา่ยคา่จ้างอตัราปกต ิ

  สําหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาทํางานในวนัหยดุพิเศษ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  402  (1)  3) 

(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอตัรา               

ปกตติามระยะเวลาทํางาน 

  ข้อ  405    การจา่ยคา่จ้างในกรณีลกูจ้างถกูสัง่ให้ไปปฏิบตัิงานในท้องถ่ินอ่ืนตามข้อ 400         

ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

 (1)  ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายคา่จ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ     

โดยไมมี่สิทธิได้รับคา่อาหารทําการนอกเวลา 

(2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

1)  ในระยะเวลาระหวา่งเดนิทางไปปฏิบตัิงาน  หรือเดินทางกลบัสํานกังานท่ีตัง้

ปกตหิรือสถานท่ีอยู ่ ไมว่า่จะเป็นวนัทํางานปกตหิรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจําสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ

ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกต ิ ไมมี่การจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุตามข้อ 402 และข้อ  403 

2)  ลกูจ้างซึง่ทําหน้าท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในขณะเดินทางครบ

กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวนัแล้ว  หากยงัคงต้องปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวตอ่ไปอีกสําหรับวนันัน้ให้จ่าย

คา่จ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ  402  (2)  3) 

  การปฏิบตัิงานในวนัทํางานปกติ  การปฏิบตัิงานนอกเวลา  การปฏิบตัิงานในวนัหยุด   

หรือในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ให้จ่ายคา่จ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจ่าย  เสมือนปฏิบตัิงานในสํานกังานท่ีตัง้

ปกต ิ เว้นแตใ่นกรณีวนัหยดุประจําสปัดาห์ซึง่ปกตไิมจ่า่ยคา่จ้างให้  ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกต ิ

  ข้อ  406    ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งรับราชการ ให้จา่ยคา่จ้างจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย

หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของ

อตัราคา่จ้างปกตทิัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง   

ให้ถือเสมือนวา่ลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบตังิานเตม็เดือนเป็นเกณฑ์คํานวณเงินชว่ยพิเศษ 
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  ข้อ  407    ลกูจ้างประจําซึ่งถกูสัง่พกัราชการผู้ ใดถึงแก่ความตาย  ผู้ มีอํานาจได้วินิจฉัย

ตามข้อ  411  แล้วสัง่จ่ายคา่จ้างเป็นจํานวนเท่าใด  ให้จ่ายคา่จ้างตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่

ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จา่ยเงินช่วยพิเศษอีก

จํานวนหนึง่เป็นจํานวนสามเทา่ของจํานวนคา่จ้างนัน้ 

  ถ้าผู้ มีอํานาจวินิจฉัยแล้วสัง่ไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มา

ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  408    ลกูจ้างท่ีขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายคา่จ้างสําหรับวนัท่ีขาดหรือหนี                   

ราชการนัน้ 

  ลูกจ้างผู้ ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสุดท้ายท่ีผู้นัน้มา

ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  409   คา่จ้างท่ีจ่ายตามข้อ  406  ถึงข้อ  408 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   

และให้จา่ยแก่ผู้ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 

  เงินช่วยพิเศษตามข้อ  406  หรือข้อ  407  ให้จ่ายแก่บคุคลซึ่งลกูจ้างได้แสดงเจตนา              

ระบไุว้เป็นหนงัสือตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี ้

  ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  หรือบคุคลซึ่งลกูจ้างผู้ตายได้แสดง

เจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จา่ยแก่บคุคลตามลําดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่มรส 

(2)  บตุร 

(3)  บดิามารดา 

(4)  ผู้ ท่ีได้อยู่ในอปุการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจําเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ        

ตายของผู้นัน้ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การ

บริหารสว่นตําบล     เห็นวา่มีหลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ตาย 

(5)  ผู้ ท่ีอปุการะเลีย้งดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแตเ่ยาว์  ซึ่งประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารสว่นตําบลเห็นวา่มีหลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อปุการะผู้ตาย 

  เม่ือปรากฏว่ามีบคุคลในลําดบัก่อนดงักล่าวในวรรคสามบคุคลนัน้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ

แตใ่นลําดบัเดียว  ผู้ ท่ีอยูใ่นลําดบัถดัไปไมมี่สิทธิได้รับเงินชว่ยพิเศษ 

  ถ้าบคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่มีตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแตว่นัท่ีลกูจ้างผู้นัน้

ถึงแก่ความตาย  การจา่ยเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต้่องจา่ย 

  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีความจําเป็นต้องเข้าเป็นผู้ จัดการศพลูกจ้างผู้ ถึง        

แก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหกัคา่ใช้จ่าย  

จากเงินชว่ยพิเศษท่ีต้องจา่ยตามประกาศนีไ้ด้เทา่ท่ีจา่ยจริง  และมอบสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ 



- 147 - 

 147 

  ข้อ  410    องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีความจําเป็นท่ีจะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจําไป          

ฝึกอบรม  หรือดงูาน เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีลกูจ้างประจํานัน้ปฏิบตัิอยู่  ณ  ตา่งประเทศ  หรือภายในประเทศโดย

ให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ 

บริหารส่วนตําบลเป็นผู้อนุมตัิ  ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจํา

สปัดาห์ 

  ข้อ  411    ลกูจ้างประจําท่ีถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการ      

สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่า

คดีหรือกรณีถึงท่ีสดุ  การจา่ยคา่จ้างระหวา่งพกัราชการ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

(1)  ลกูจ้างประจําผู้ ใดถกูสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายคา่จ้างตัง้แตว่นัท่ีถกูสัง่

พกั   ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีล่วงเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้

ทราบคําสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบ  หรือควรได้รับทราบคําสัง่นัน้ 

(2)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจําผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดและ            

ไมมี่มลทินหรือมวัหมอง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เตม็อตัราปกต ิ

(3)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจําผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดแตมี่

มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถ่กูลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายคา่จ้างได้     

คร่ึงหนึง่ของคา่จ้างอตัราปกต ิ

(4)  ถ้าปรากฏวา่ลกูจ้างประจําผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระทําความผิดและถกู      

ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ห้ามจา่ยคา่จ้าง 

(5)  ในกรณีลกูจ้างประจําซึ่งถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี          

หรือกรณีถึงท่ีสดุ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอ่ไปด้วยว่าควร

จะจา่ยคา่จ้างระหว่างเวลานัน้หรือไม่เพียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จ่ายคา่จ้างตามจํานวน

ท่ีวินิจฉยัให้   จนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบตัิทํานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง      

พกัราชการ 

  ลกูจ้างชัว่คราวไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้างระหว่างถกูสัง่ให้พกัราชการ  หรือถกูสัง่ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีล่วงเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้

ทราบคําสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบหรือควรได้รับทราบคําสัง่นัน้ 

  อตัราลกูจ้างระหวา่งพกัราชการ  ไมถื่อเป็นอตัราวา่ง 

  ข้อ  412    ให้นําความในข้อ  411  มาใช้บงัคบัแก่การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างประจําระหว่าง

อทุธรณ์หรือร้องทกุข์คําสัง่ลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคําสัง่ให้ออกจากราชการหรือระหว่างถกูพนกังาน

สอบสวนควบคมุตวัดําเนินคดีอาญา  หรือถกูควบคมุตวัตามคําพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 
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  ข้อ  413    การจ่ายคา่จ้างของผู้ซึ่งถกูลงโทษตดัคา่จ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                 

แตง่ตัง้หรือปรับคา่จ้าง  โดยได้รับคา่จ้างตา่งจากเดิมและยงัไม่พ้นโทษตดัคา่จ้าง  ให้คงตดัคา่จ้างตอ่ไป   

ตามจํานวนเดมิ 

  การจา่ยคา่จ้างในกรณี 

(1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวนัก่อนถึงกําหนดลาออก แตถ้่าถึงกําหนดลาออกแล้วยงั

ไม่ได้รับทราบคําสัง่อนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัิราชการตอ่มา ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบ

คําสัง่หรือควรได้รับทราบคําสัง่ 

(2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวนัก่อนระบใุนคําสัง่  แตถ้่ายงัไมรั่บทราบ           

คําสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบคําสัง่หรือควรได้รับทราบคําสัง่ 

(3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ให้จา่ยได้ถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ 

  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบตัิราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้ 

และเป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนัน้บญัญัติสิทธิไว้สําหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด

สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) กําหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างให้สอดคล้องกบักฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขดัหรือ

แย้งกบัประกาศนี ้

  ข้อ  414    ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินทําขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

ทําขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึง่ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

  ข้อ  415    ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลกูจ้างประจําของ

องค์การบริหารสว่นตําบล  ดําเนินการจดัทําทะเบียนลกูจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล   แก้ไข

และเปล่ียนแปลงรายการตา่ง ๆ  ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารสว่นตําบล  

  เม่ือมีคําสัง่แต่งตัง้ลูกจ้างประจําผู้ ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน

ลกูจ้างประจําให้ลกูจ้างผู้นัน้นําไปมอบแก่สว่นราชการท่ีสงักดัใหมท่กุครัง้ 

  ทะเบียนลกูจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการ

ไม่พึงเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน  การขอคดัทะเบียนลกูจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือตรวจสอบ

รายการให้ดําเนินการขออนมุตัติามระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ  416    การเปล่ียนอตัราคา่จ้างลกูจ้างประจํารายวนัเป็นอตัราคา่จ้างรายเดือนให้เอา   

ย่ีสิบหกวนัทําการคณูด้วยอตัราคา่จ้างรายวนัท่ีลูกจ้างผู้นัน้ได้รับในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึน้เป็น เกณฑ์

พิจารณาแตต้่องไมเ่กินกวา่อตัราคา่จ้างขัน้สงูของตําแหนง่นัน้ 
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  ข้อ  417    ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัต ิ         

ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไว้สําหรับ           

พนกังานสว่นตําบล  ตามท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  418    ผู้ ใดเป็นพนกังานส่วนตําบล  และได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด

อยูก่่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้เป็นพนกังานส่วนตําบล และดํารงตําแหน่งในสายงานนัน้ตาม

ประกาศนีต้อ่ไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เชน่เดมิ      

  ข้อ  419    ผู้ ใดเป็นลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล และได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งอยู่ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้เป็นลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและ  ดํารง

ตําแหนง่นัน้ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดยให้ได้รับคา่จ้าง สิทธิและประโยชน์   ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง          เชน่เดมิ 

  ข้อ  420   การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีอยู่

ระหวา่งการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานสว่นตําบล  พ.ศ. 2539  ซึง่ใช้บงัคบัอยูก่่อน 

ท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั  ให้ดําเนินการตอ่ไปตามท่ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต. จงัหวดั )

กําหนด  ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

 ข้อ  421   การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลท่ีมิได้กําหนดไว้ในประกาศนี ้  ให้นําแนวทาง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกําหนดสําหรับ     

พนกังานสว่นตําบล มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 24 เดือน ตลุาคม   พ.ศ. 2545 

 

      ประสงค์  พิทรูกิจจา 

           (  นายประสงค์     พิทรูกิจจา  ) 

  ผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประธานกรรมการพนกังานสว่นตําบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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เง่ือนไขการคัดเลือกท่ีให้นํามาใช้โดยอนุโลม  

ในระหว่างท่ี ก.อบต.ยังไม่ได้กาํหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ตามข้อ 107 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

(แก้ไขเพิ่มเตมิ)  พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2550 ข้อ 4 (หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัด ข้อ 107) 

…………………………. 

 การคดัเลือกตามวรรคหนึ่งให้ องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล   (ก.อบต.จงัหวดั)  กําหนด   ดงันี ้

  (1)  แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกจํานวนไมน้่อยกวา่  7   คน   ประกอบด้วย 

   1)  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล               เป็นประธาน 

             (ก.อบต.จงัหวดั)     1 คน                   

   2)  ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล   กรรมการ 

             (ก.อบต.จงัหวดั) 2 คน      

   3)  ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน                     กรรมการ 

   4)  นายกองค์การบริหารสว่นตําบล หรือผู้แทน   กรรมการ 

              นายกองค์การบริหารสว่นตําบล       

   5)  ท้องถ่ินจงัหวดั                    กรรมการ 

   6) ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล                    กรรมการ 

   7)  ผู้แทนพนกังานสว่นตําบล ซึง่นายกองค์การ  เลขานกุาร 

        บริหารสว่นตําบล แตง่ตัง้     

 (2)  หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก ให้ดําเนินการโดยวิธีการสมัภาษณ์ วิธีการ

ประเมินหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยกําหนดรายการดงัตอ่ไปนี ้

  1) เกณฑ์ในการคัดเลือก 

                 เกณฑ์ในการคดัเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการคดัเลือกแต่ละ

คนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสยัทศัน์การปฏิบตัิงานในตําแหน่งท่ี

จะเข้ารับการคดัเลือกประวตักิารรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลกัษณะตา่ง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้ มี

สิทธิเข้ารับการคดัเลือก จดัทําและนําเสนอวิสยัทศัน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งท่ีเข้ารับการคดัเลือก และ 

นําเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความสําเร็จอนัเกิดจากการบริหารงานของผู้ เข้ารับการคดัเลือกมาแล้ว ซึ่ง

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน   ดงันี ้
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   1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี       

ความประพฤตแิละคุณลักษณะอ่ืน ๆ   จาํนวน 100 คะแนน โดยพจิารณาจาก 

 1.1.1  วิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบความสาํเร็จในอดีต   

จาํนวน 40 คะแนน 

         ความรอบรู้งานในหน้าท่ี พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ีของตําแหน่ง 

ท่ีจะแตง่ตัง้ รวมทัง้ความรู้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัทางเศรษฐกิจสงัคม  และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

 (ก)  วิสยัทศัน์ในการปฏิบตังิานในตําแหนง่ท่ีขอรับการคดัเลือก  

จํานวน 20  คะแนน 

 วิสยัทศัน์ในการปฏิบตัิงานในตําแหน่งท่ีจะขอรับการคดัเลือก ผู้ เข้ารับ

การคดัเลือก จะต้องจดัทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสยัทศัน์ในการปฏิบตัิงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคดัเลือก โดย

ควร จะนําเสนอข้อมลูด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• ข้อมลูสว่นบคุคล 

• แนวคดิในการปฏิบตังิานในตําแหนง่ท่ีขอรับการคดัเลือก 

• แนวทางพฒันางานในหน้าท่ี 

• แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รับการ

คดัเลือก 

   (ข)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  20  คะแนน 

         ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบ

ความสําเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเป็นตวัอย่างแก่ผู้ อ่ืน

หรือหนว่ยงานสว่นราชการอ่ืนได้ เชน่ การจดัโครงการใหม ่ๆ ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมาก ๆ หรือ 

การคดิค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนําไปปฏิบตัิจนประสบผลสําเร็จได้ผลดีย่ิง โดยให้ จดัทํา

เป็นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคดัเลือก (อาจจดัทํารวมกบัวิสยัทศัน์ก็ได้) 

  1.1.2  ความสามารถในการบริหาร จาํนวน 30 คะแนน พิจารณาจาก 

 (ก)  ความรู้ในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เช่น หลกัการบริหาร

สมยัใหม ่  การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ เทคนิคการบริหารตา่ง ๆ  

 (ข)  ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน 

พิจารณาจากการตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์ ความเป็นผู้ นํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไข

ปัญหา ตา่ง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ เข้ารับการคดัเลือก 

 (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบคุคล จํานวน 10 คะแนน 

พิจารณาจากการยืดหยุน่และปรับตวั ทกัษะในการส่ือสาร การประสานงานกบัสว่นอ่ืน 
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  1.1.3  บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา จาํนวน 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

       (ก)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจําเป็นสําหรับ          

นกับริหาร  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของ

ส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซ่ือสตัย์  ครองตน  ครองตน  ครองคน  ครองงานโดยธรรม 

กลา่วคือ  กล้าคดิ  กล้าทํา  กล้านํา  กล้าเปล่ียน  มีความโปร่งใส 

    (ข)  ความอตุสาหะ จํานวน  5  คะแนน พิจารณาจากความมีมานะ 

อดทน และเอาใจใส่หน้าท่ี  การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน อทิุศเวลาให้กบัทางราชการ มีความ

ขยนัหมัน่เพียร 

 (ค)  มนษุยสมัพนัธ์ จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ

ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ยอมรับใน

ความสามารถของผู้ ร่วมงานทุกระดบั แก้ไขและลดข้อขดัแย้งอนัอาจจะเป็นอปุสรรคต่องานราชการและ

หรือความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชน ผู้มาติดตอ่รวมทัง้เต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ

และบริการผู้มาตดิตอ่ 

 (ง) ความสามารถในการส่ือความหมาย  จํานวน  5  คะแนน 

พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน  การส่ือสารกับ

ผู้บงัคบับญัชา  ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

 (จ)  ความมัน่คงในอารมณ์  จํานวน  5  คะแนน พิจารณาจากความ

หนกัแนน่ของสภาวะอารมณ์ 

 (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจาก

ความสามารถในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งทนัทว่งที  และมีเหตผุลเป็นท่ียอมรับได้ 

1.2  คุณสมบัตขิองผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเตม็  100  คะแนน  ได้แก่ 

   1.2.1  การได้รับเงินเดือน  20  คะแนน 

  1.2.2  วฒุิการศกึษา  15  คะแนน 

  1.2.3  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่  20  คะแนน 

  1.2.4  อายรุาชการ  15  คะแนน 

  1.2.5  การรักษาวินยั  (ย้อนหลงั  5  ปี)  15  คะแนน 

  1.2.6 ความดีความชอบ  (ย้อนหลงั  5  ปี)  15  คะแนน 

 2) วิธีคัดเลือก 

            กําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินโดยอาจใช้วิธีสมัภาษณ์หรืออาจใช้วิธีการ

อ่ืนเพิ่มเติม  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีจะแสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมของผู้สมคัรตามท่ี

ประกาศไว้ในประกาศรับสมคัรคดัเลือก  โดยกําหนดให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัทําเอกสารในเร่ือง
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วิสยัทศัน์ในการปฏิบตัิงานในตําแหน่งท่ีขอรับการคดัเลือก  ตลอดจนจดัทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบ

ความสําเร็จ  โดยต้องย่ืนเอกสารตามจํานวนชดุท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัรตอ่คณะกรรมการคดัเลือก

ในวนัรับสมคัรตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัรและให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกนําเสนอวิสยัทศัน์และผลงาน

ท่ีประสบความสําเร็จตอ่คณะกรรมการคดัเลือก   ในวนัท่ีเข้ารับการคดัเลือกตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัร 

 3)  ขัน้ตอนการคัดเลือก 

  3.1 เม่ือจะมีการคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบัท่ีสูงขึน้สําหรับตําแหน่ง  ผู้บริหารขององค์กรบริหารส่วนตําบลให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี

ตําแหนง่วา่งแจ้งช่ือตําแหนง่  เลขท่ีตําแหนง่  และข้อมลูตา่ง ๆ  สําหรับใช้ประกอบการพิจารณา  เช่นหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ  ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ     ความรู้ความสามารถท่ีต้องการของแตล่ะตําแหน่ง  เป็นต้น    

(ตามแบบแนบท้าย)   ให้คณะกรรมการคดัเลือกท่ี  อบต.  แตง่ตัง้วิเคราะห์งานในตําแหน่งท่ีว่างหรือจะว่าง  

กําหนดความรู้ความสามารถ   คณุลกัษณะท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิานสําหรับตําแหน่ง  หรือเป็นการกําหนด 

ว่าพฤติกรรมแบบใดของผู้ เข้ารับการคดัเลือกท่ีจะสามารถทํางานนัน้ได้ประสบความสําเร็จ  ซึ่งได้แก่     

สมรรถนะหลกัทางการบริหาร  การปฏิบตังิานหน้าท่ี     ความประพฤต ิ    ประวตักิารรับราชการ  และคณุลกัษณะ

ท่ีจําเป็น   ในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด  ทศันคต ิ คา่นิยมสร้างสรรค์ของนกับริหาร   ท่ีพึงมี

การปฏิบตังิานท่ีจําเป็นต้องดําเนินการตามหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดีตลอดจนแรงจงูใจ

ท่ีจะเป็นแรงขบัให้สามารถปฏิบตังิานได้ประสบความสําเร็จ  เป็นต้น 

 3.2  คณะกรรมการคดัเลือกกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  ขัน้ตอนในการ

คดัเลือก    พนกังานส่วนตําบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งท่ีว่างให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก

คณุสมบตั ิ  มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก  และประกาศให้ทราบทัว่กนั  ดงันี ้

 3.2.1  กําหนดหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือ

คณุลกัษณะต่าง ๆ  นัน้  ควรจะพิจารณาจากข้อมลูใดประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้

ความสามารถ  ทกัษะของผู้บริหาร  เช่น  พิจารณาจากประวตัิการทํางาน  ประวตัิส่วนตวั  ประสบการณ์  

การฝึกอบรม  และดงูาน  ผลการปฏิบตังิานตามเป้าหมายในอดีตด้านการบริหารการจดัการ  วิสยัทศัน์  เป็นต้น 

 3.2.2  กําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน  โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์  

หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติม  โดยให้ผู้ เข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์และผลงานท่ีประสบ

ความสําเร็จท่ีผ่านมาเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีจะแสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมของบคุคล

ในตําแหน่งท่ีเปิด คดัเลือก  ทัง้นีใ้ห้ระบจํุานวนเอกสารท่ีต้องจดัส่ง  กําหนดวนัส่งเอกสารวิสยัทศัน์และ

ผลงานและกําหนดเสนอวิสยัทศัน์และผลงานในวนัคดัเลือก  (สมัภาษณ์) 

 3.2.3)  ให้ประกาศกําหนดวนั  เวลา  สถานท่ีรับสมคัร  โดยมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15  วนัทําการ  และให้ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก  และให้ประกาศ
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กําหนดวนั  เวลา  สถานท่ีดําเนินการ คดัเลือก  ระเบียบหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  ก่อนวนัดําเนินการ

คดัเลือกไมน้่อยกวา่  5  วนัทําการ 

 3.2.4)  การประกาศรับสมคัร  และรับสมคัร  ให้กําหนดวนัคดัเลือก

ให้พร้อมกนัทัว่ประเทศปีละไมเ่กิน  4  ครัง้  ดงันี ้

  (ก)  ครัง้ท่ี  1  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมีนาคม 

  (ข)  ครัง้ท่ี  2  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมิถนุายน 

  (ค)  ครัง้ท่ี  3  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนกนัยายน 

  (ง)  ครัง้ท่ี  4  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนธนัวาคม 

 3.2.5  ให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยัทศัน์และ

ผลงานท่ีประสบความสําเร็จตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัรตอ่คณะกรรมการคดัเลือกในวนัรับสมคัร  

เพ่ือให้คณะกรรมการคดัเลือกได้ศกึษาพิจารณาก่อน 

 3.2.6  ในการดําเนินการคดัเลือก  ให้เลขานกุารคณะกรรมการ

คดัเลือกเสนอรายช่ือพนกังานส่วนตําบลท่ีสมคัรเข้ารับการคดัเลือกในตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้  ซึ่งมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วน  และอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขึน้ดํารงตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ได้ต่อคณะกรรมการคดัเลือก         

โดยข้อมลูดงักลา่ว  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

 (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และความ

ต้องการของตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้  เช่น  ขอบเขตของงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง  ลกัษณะงานเทคนิคและ

วิธีการทํางาน  การควบคมุบงัคบับญัชา  ความสมัพนัธ์กบัตําแหน่งอ่ืน  และข้อมลูอ่ืน ๆ  เก่ียวกบังานของ

ตําแหน่งท่ีจะ แต่งตัง้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจน

คณุลกัษณะของบุคคลท่ีจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  และ

จําเป็นตอ่การปฏิบตังิานในตําแหนง่  เป็นต้น 

 (ข)  ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับประวตัิการรับราชการ  และ

ประวตัิส่วนตวัของผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือก  เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทกุคน  รวมทัง้

ประวตัิการศกึษา  การฝึกอบรม  ดงูาน  ประสบการณ์  ความสามารถ  ความชํานาญ  หรือคณุลกัษณะ

พิเศษ  ผลงานสําคญั  พิเศษหรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถของข้าราชการประวตัิทางวินยัใน

อดีตของพนกังานผู้นัน้  ซึ่งควรเป็นข้อมูลท่ีเก็บอย่างเป็นระบบ  และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบรูณ์และ

ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 (ค)  ข้อมลูย้อนหลงั  2  ปี  เก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน

ประจําปีของ ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกทกุคน 

 4)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคดัเลือกแล้ว  

จดัลําดบัจากผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุไปหาผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําสดุและให้พิจารณาผู้ ท่ีมีอยู่ในลําดบัท่ีดีกว่าจะได้รับ
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การแต่งตัง้ก่อนผู้ ท่ีอยู่ในลําดบัถดัไป  และหากคะแนนของแต่ละบคุคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้

จดัลําดบัผู้ ท่ีคะแนนเทา่กนั  ดงันี ้

 4.1  ถ้าคะแนนรวมเทา่กนัให้พิจารณาจากคะแนนสมัภาษณ์ก่อน 

 4.2  ถ้าคะแนนสมัภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ ใดได้รับแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหนง่ในตําแหนง่ระดบัปัจจบุนัก่อน 

 4.3  ถ้าได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งและระดบัพร้อมกนัให้

พิจารณาจากเงินเดือนมากกวา่ 

 4.4  ถ้าเงินเดือนเทา่กนั  ให้พิจารณาจากอายรุาชการ 

 4.5  ถ้าอายรุาชการเทา่กนั  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สงูกวา่ 

 4.6  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้เดียวกนัให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 

 4.7  ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชัน้เดียวกนัพร้อมกนัให้พิจารณา  

ผู้ใดมีอายมุากกวา่ 

 5)  เม่ือได้ดําเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคดัเลือกรายงาน

ผลการคดัเลือกตอ่องค์การบริหารสว่นตําบล  โดยจดัทําบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงลําดบั

ตามผลคะแนนรวม  โดยให้ระบคุะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคดัเลือก  และแจ้ง

องค์การบริหารสว่นตําบลแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกให้ดํารงตําแหนง่ท่ีคดัเลือกตามลําดบัตอ่ไป 

 6)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกให้ดํารง

ตําแหน่งตามลําดบัท่ีประกาศผลการคดัเลือก     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  

(ก.อบต.จงัหวดั) 

 7)  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคดัเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง  และภายหลงัมี

ตําแหน่งว่างเพิ่มอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกท่ีอยู่ในลําดบัท่ีถดัไป

ตามประกาศผลการคดัเลือกนัน้ให้ดํารงตําแหน่งได้  ภายใน  60  วนั  หรืออาจดําเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได้  

ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นตําบล  
[ข้อ 107 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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