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ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบล 

****************************** 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น  ประกอบกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542    บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวน

ตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล   และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) 

กําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25    แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. )  กําหนด    

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.อบต.จังหวัด)  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2545  

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2545  ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ  1   ประกาศนี้เรียกวา     “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ”  

  ขอ  2   ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  24  ตุลาคม  2545  เปนตนไป 

  ขอ  3   ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ             

พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กําหนด    บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้                

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทกําหนดตามประกาศนี้    ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 
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ขอ  4   ในประกาศนี้ 

  “  ก.อบต. ”   หมายความวา   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

  “ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ”  หมายความวา  คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

  “  พนักงานสวนตําบล ”  หมายความวา   พนักงานสวนตําบล    ซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้ง

ตามประกาศนี้   ใหรับราชการในองคการบริหารสวนตําบล   โดยมีตําแหนงและไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนในองคการบริหารสวนตําบล 

  " พนักงานสวนทองถิ่นอื่น ”  หมายความวา  พนักงานเทศบาล  ขาราชการ

กรุงเทพมหานคร   พนักงานเมืองพัทยา   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการหรือพนักงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไมใชพนักงานสวนตําบล    โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  “ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือน   ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน  และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 

นอกจากพนักงานสวนตําบล  และพนักงานสวนทองถิ่นอื่น 

  ขอ  5   ใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ รักษาการตาม

ประกาศนี้   และใหมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

  ขอ  6    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหาม    ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    ไรความสามารถหรอืจติฟน

เฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   ดังนี้ 
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1)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

2)  วัณโรคในระยะอันตราย 

3)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

4)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ   หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน             

ตามมาตรฐานทั่วไป   หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    หรือตามกฎหมายอื่น 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี    จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
อาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก   หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ   

(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน      

ทั่วไป    หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   หรือตามกฎหมายอื่น  

(13)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก   เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป   หรือ            

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น  

(14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                              

  ขอ  7    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล     ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 

ตองหามตามขอ  6   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  อาจพิจารณายกเวนใหสามารถ 

เขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลได ในกรณี ดังนี้ 

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

(2)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (11) หรือ (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกิน 

สองปแลว  และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 

(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (13 )  ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว    

และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 
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  ขอ  8   ผูที่เปนพนักงานสวนตําบล    ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม            

ขอ  6    ตลอดเวลาที่รับราชการ  เวนแตคุณสมบัติตามขอ  6  (6)  หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  7 

  ขอ  9   การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7            

ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของ

ทางราชการที่จะไดรับ  และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุม

ปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว    ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

ประชุมพิจารณาลงมติ    โดยจะตองไดคะแนนเสียงสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติ

ใหกระทําโดยลับ 

  ขอ  10   ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติ  หรือมี

ลักษณะตองหาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเวนให 

เขารับราชการได  ดังนี้ 

(1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการที่จะเขารับราชการเปนพนักงาน

สวนตําบล     และเปนกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเวนได   

ใหผูนั้นยื่นคําขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหาม  เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปน          

ผูรับรองความประพฤติ   ใหยื่นคําขอและหนังสือรับรอง   ตามแบบทายประกาศนี้  พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ  

(2) การขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเวน 

ในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม  เพื่อสมัครหรือกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล    

จะยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หรือประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่ผูนั้นประสงคจะเขารับราชการก็ได 

 (3)   ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  

ใหสงเรื่องใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา หรือ กรณียื่นตอประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา  

และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ   ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว    ประวัติการรับราชการ   หรือการทํางาน  การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือ

ความเสื่อมเสีย   และความประพฤติของผูนั้น  โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน   และผูมีเกียรติ

ซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได   แลวพิจารณาอีกชั้นหนึ่งวายังตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม        

ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่องการสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให

เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดําเนินการตอไป    และหากประธาน
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กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ  ใหแจงเปนหนังสือให   

ผูนั้นและเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ 

(4)  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมแจงผลการพิจารณา

ตาม (3) ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือนนับแต

วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สงเรื่องไปใหถือวาองคการบริหารสวน

ตําบลนั้นไมตองการจะรับบรรจุ   ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )               

ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ 

(5)  เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดรับเร่ืองการ

สอบสวนตาม (3)   เห็นวาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)ก็ใหดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  เพื่อพิจารณา 

(6)  การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม   เพื่อสมัครสอบ   

แขงขันหรือเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบล     ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานสวนตําบล  

ยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )   และใหเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   ( ก.อบต.จังหวัด )รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ให

เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )    แลว

ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพื่อพิจารณาลงมติลับตามขอ 9 

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ไดพิจารณาลงมติ

สําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามรายใด   และผูนั้นไมไดรับการยกเวน  การ

ขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะตองหามอีก    ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งป    นับแตวันที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ลงมติ 

หมวด  2 
การกาํหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหนง 

  ขอ 11  ตําแหนงพนักงานสวนตําบลมี 3 ประเภท  ดังนี้ 

(1) ตําแหนงประเภททั่วไป 

(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแกตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ข้ึนไป  

ซึ่งเปนตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพ      ซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจ 
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มอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบ

วิชาชีพ  รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 

1)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 

2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 

3)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 

4)  ตําแหนงในสายงานนิติการ  ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลจึง

กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  ตั้งแตระดับ  7  ข้ึนไป  ซึ่งไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

เปนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง   ไดแก   ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะและหนาที่

ในการบริหารงานเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  [ขอ 11(2)  4) เพิ่มเติมประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลประเภทวิชาชีพ
 เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  (เพิ่มเติม) ลงวันที่  26 กันยายน 2549] 

  ขอ  12    การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการ

บริหารสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด   ตองคํานึงถึงลักษณะ

หนาที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน    คาใชจายดานบุคคล    และ

งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวตองเทียบไดใน

มาตรฐานเดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ 

  ขอ  13    การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสวนราชการ    วาจะมีตําแหนงใด 

ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง

ของพนักงานสวนตําบล    เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง   และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล    

โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   พิจารณาใหความเห็นชอบ  

  ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง   ใหองคการ

บริหารสวนตําบลคํานึงถึงภารกิจ   อํานาจหนาที่   ความรับผิดชอบ   ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ   ความยาก

คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน    ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจาย

ในดานบุคคล  

  ขอ  14    การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล    ตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด  

ใหประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น    แลวปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
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อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง     การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดตําแหนงใน

สายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณ   เขากลุมตําแหนง

เดียวกันและระดับเดียวกัน 

  ขอ  15    ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  

ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล    

ประกอบดวย 

        (1)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล     เปนประธาน   

(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                เปนคณะทํางาน 

(3)   ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ              เปนคณะทํางาน 

      (4)  พนักงานสวนตําบล      เลขานุการคณะทํางาน 

  ขอ  16    ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง   จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบล  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ใน

องคการบริหารสวนตําบล   ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดาน

บุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา 3 ป  และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวย

สาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหาร             
สวนตําบลในชวงระยะเวลา 3  ป 

(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล                

ในชวงระยะเวลา 3 ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน    

ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันและกําลังคนที่
ขาดอยูและตองการเพิ่มขึ้น   อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับ

มอบหมายเพิ่มข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช

กําลังคนที่มีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด    โดยสํารวจและประเมินความรู
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(5) ความสามารถของกําลังคนที่มีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

(6) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ 

สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดบัตําแหนงตาง ๆ  โดยมหีลกัเกณฑ

เบื้องตน   ดังนี้ 

1)  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล           

ใหเปนไปตามประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล   

 2)  การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและระดับตําแหนงพนักงานสวน

ตําบลประจําในสวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการตาม (ก)    โดยพิจารณากําหนด

ตําแหนงเปนตําแหนงใด   สายงานใด   ระดับใด  และมีจํานวนเทาใด   ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง

พนักงานสวนตําบล ที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําขึ้น  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด ) แลว 

3)  ตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ที่กําหนดในสวนราชการตาม (ข)    ตองเปน

ตําแหนงสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

ไวแลว   สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ระดับ 2    หรือระดับ 3  ทุกตําแหนง

สายงาน ใหกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงระดับควบ เปนระดับ 1-3   ระดับ 2-4  หรือระดับ 3-5แลวแตกรณี    

4)  การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง  ใหกําหนดเปน

แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา 3 ป   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด   และการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเปนรอบปที่หนึ่ง  ปที่สอง และปที่สาม  

5)  ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล    ตามแผนอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบลที่จัดทําขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้    ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปน

ตําแหนงสายงานใด   ระดับใด   จํานวนเทาใด   ในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล   ภายใต

หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

5.1  องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ   ใหกําหนดระดับตําแหนง  ดังนี้ 

(ก)  กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนระดับ 8 

หรือ   ระดับ 7 

(ข) อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน 

 ระดับ 8 หรือ ระดับ 7  ได(รองปลัด อบต. กําหนดเปนระดับ 8 ได

ตอเมื่อมีการกําหนดสวนราชการระดับกองเปน ระดับ 8) 

(ค) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน เปน

ระดับ 8 หรือระดับ 7 
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5.2  องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   ใหกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

(ก)  กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ 7 

หรือระดับ 6  

(ข) อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน

ระดับ 7 หรือ  ระดับ 6 ได  

(ค) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน  เปน

ระดับ 7 หรือระดับ 6 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ใหกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

(ก) กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ   6 

(ข) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน  เปน

ระดับ  6 

5.6  การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นขององคการบริหารสวนตําบล   

ใหพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสม   ความจําเปน   ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ความยากและ

คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน   และใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานของตัวพนักงานสวนตําบล   ที่มีอยู

ในปจจุบันประกอบดวย 
[ขอ 16 (5)  5) 5.1 (ข) และ (ค) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวดั เกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนง

ผูบริหารใน อบต.ขนาดใหญ และ อบต.ขนาดกลาง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550] 

  ขอ  17    ตําแหนงพนักงานสวนตําบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชนในการบริหารงาน ดังนี้ 

(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(3) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(4)  ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวน 

  ขอ  18    ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอแผนอัตรากําลังที่ไดจัดทําขึ้นตามขอ 16            

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   พิจารณาใหความเห็นชอบ    เมื่อคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบล

ประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว   เพื่อเปนกรอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการ

บริหารสวนตําบลตามระยะเวลาที่กําหนด 

  เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล                  

3  ปแลว   ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล     

ตามขอ  16   เปนระยะเวลา 3 ป   ในรอบถัดไป  
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  ขอ  19    ในการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.จังหวัด)  ตามขอ 18  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นวาแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลยังไมเหมาะสม   ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุง

แผนอัตรากําลังดังกลาว   ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หาก

องคการบริหารสวนตําบล   มีความเห็นวาแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  มีความเหมาะสมแลว    

และแจงยืนยันแผนอัตรากําลังตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.)  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง  

เปนประการใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และองคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

  ขอ  20    เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดใหมีตําแหนง

พนักงานสวนตําบล   ตําแหนงใด  ระดับใด  ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใดตามแผนอัตรากําลังแลว       

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประสานกับองคการบริหารสวนตําบล   เพื่อจัดสรร

เงินงบประมาณในแตละป   สําหรับต้ังจายเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 

  ขอ  21  ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล 

หากองคการบริหารสวนตําบล   มีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลเพิ่มใหม 

นอกเหนือจากที่กําหนดในแผนอัตรากําลัง  เพื่อรองรับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือ

ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น   ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดย 

ปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่นได  และไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

  การเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม    ใหองคการบริหารสวนตําบลช้ีแจงเหตุผล              

ความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณา  

โดยมีรายการ   ดังตอไป 

(1)  เหตุผลความจําเปนที่จะตองกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
(2) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ   ความยากและคุณภาพของงาน  หรือปริมาณงานที่          

เพิ่มข้ึนจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึนใหม 

(3) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่มใหม 

(4)  หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่มใหม 
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(5)  สวนราชการที่กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังที่มีอยู        

ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   และตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่มใหม 

(6)  เหตุผลความจําเปนอื่น 

  ขอ  22    กรณีการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมขององคการบริหารสวนตําบลตาม  ขอ  21   

เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม   ซึ่งเปนสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมดังกลาว   

ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น  เสนอไปพรอมกัน

ดวย  ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง  ชื่อตําแหนงสายงาน  ลักษณะงาน โดยทั่วไป  หนาที่และ

ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และระดับตําแหนง   

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากเห็นชอบ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอ   ใหเสนอเรื่องขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  รางมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณาตอไป 

  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีมติไมเห็นชอบตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  ใหนําความที่กําหนดในขอ  19  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  23    เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม

ตามขอ  21  หรือขอ  22   แลวแตกรณี   ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล

นั้น   โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลตอไป 

  ขอ  24    ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม   ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใด 

ไมเหมาะสมก็ดี  การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

กําหนดก็ดี  หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดที่  

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสยีใหมใหเหมาะสม    

ทั้งนี้  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  จะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการแทน ก็ได 

  ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  หรือองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  

มอบหมาย  มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล    โดยให 

องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําสั่งนั้น      
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  ขอ 25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตามขอ  24   คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หรือองคการบริหารสวนตําบลผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบลได  

  ขอ  26    การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตาม ขอ  25   สามารถ

กระทําได  5  ประการ ดังนี้ 

(1) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม 

(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง  

(3) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน 

(4) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง 

(5) การยุบเลิกตําแหนง 

ขอ  27    การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม   เพื่อใหเหมาะสมกับ

ระดับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไป   ดําเนินการได   ดังนี้ 

(1) ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ   ใหองคการบริหารสวนตําบล

สามารถปรับระดับตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้นในระดับควบได   เมื่อผูดํารงตําแหนงเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น   สําหรับการปรับระดับตําแหนงใดใหสูงขึ้นนอกระดับควบ          

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  ใหดํารงตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้น ที่กําหนดในหมวด 9 

(2) ตําแหนงผูบริหาร  กรณีองคการบริหารสวนตําบลเสนอจะขอปรับระดับตําแหนงให
สูงขึ้นของตําแหนงใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ  28    การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงของตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน   

เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการ  หรือการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนของ

ตําแหนงผูปฏิบัติงาน ที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ระดับ 2 หรือระดับ 3  แลวแตกรณี  ใหองคการบริหารสวน

ตําบล   มีอํานาจปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงดังกลาว  เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือ

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงได 

ขอ  29    การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน  เปนการตัดโอนตําแหนง

ในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝายหนึ่ง    ไปกําหนดเปนตําแหนงในกองอื่นหรือฝายอื่น   โดยไม

เปลี่ยนตําแหนงสายงาน  ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีอยู  ใหสามารถใช

ตําแหนงใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ    โดยใหองคการ

บริหารสวนตําบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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ขอ  30    การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน   หรือระดับตําแหนงเปนการ

ตัดโอนตําแหนงในสายงานใดสายงานหนึ่งในสวนราชการใด  ไปกําหนดเปนตําแหนงในสายงานอื่นในสวน

ราชการเดียวกัน หรือสวนราชการอื่น และตําแหนงที่กําหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตําแหนงดวยก็ได   ทั้งนี้   

เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงที่มีอยูในกรอบอัตรากําลังใหสามารถใช

ตําแหนงใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ    โดยใหองคการบริหาร

สวนตําบลเสนอขอปรับเกลี่ยตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

ขอ  31    การยุบเลิกตําแหนง  เปนการยุบเลิกตําแหนงในสายงานใด ๆ ที่มีอยูในกรอบ

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ที่เห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนแลว    โดยให

องคการบริหารสวนตําบลเสนอขอยุบเลิกตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตําแหนงที่จะยุบเลิกนั้นตองเปนตําแหนงวาง 

  กรณี  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ไดมีมติไมใหความเห็นชอบ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอใหยุบเลิกตําแหนง   และองคการบริหารสวนตําบลยังยืนยันใน

ความเห็นเดิม   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เสนอเรื่องพรอมความเห็นให

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณาและใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

  ขอ  32    การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ  27 (2)  ขอ 29 และขอ 30                  

ใหองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง   ใหคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาโดยมีรายการ   ดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(2) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน   หรือปริมาณงานที่             

เพิ่มข้ึนจากเดิมถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 

(3) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนงใหม 

(4) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(5) สวนราชการที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลัง    

ที่มีอยูตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   และตําแหนงที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 

(6) เหตุผลความจําเปนอื่น 

                   การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง   ใหพิจารณาถึง

เหตุผลและความจําเปนในดานปริมาณและคุณภาพของงานเปนสําคัญ  โดยมิใหขออนุมัติปรับปรุงการ
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กําหนดตําแหนง เพื่อเหตุผลดานตัวบุคคล  และใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจําและชั่วคราวที่

ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย   ทั้งนี้  เพื่อมิใหเกิดปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยัดงบประมาณดาน

รายจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดวย    และใหพิจารณาถึงความสําคัญ   ความเหมาะสม

และถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถ

รองรับความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได 

  ขอ  33   ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก  และไดพิจารณาขอ       

อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสวนราชการใด   ควรพิจารณาจัดหาตําแหนงเพื่อรองรับบุคลากร          

ผูครองตําแหนงเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดวย   และกอนที่องคการบริหารสวนตําบล       

จะขออนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนง  ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการกับตําแหนงที่วาง  

และมีความจําเปนนอยเสียกอน  โดยการปรับเกลี่ยตําแหนงไปไวในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวน 

  ขอ  34    ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ตามขอ 32  

หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นวาการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงยังไม

เหมาะสม    ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    

( ก.อบต.จังหวัด )  หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีความ

เหมาะสมแลว  และแจงยืนยันการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   

(ก.อบต.จังหวัด) ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 

เปนประการใด   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และองคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

  ขอ  35    ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล                  

หากองคการบริหารสวนตําบล   มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง   เพื่อรองรับภารกิจ  

หนาที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน  หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอ               

ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  36    กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 30         

เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม  ซึ่งเปนสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 

ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น  เสนอไปพรอม

กันดวย  ทั้งนี้   เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่

และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และระดับตําแหนง   
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  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หากมีความ 

เห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอ  ใหเสนอเรื่องขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม   

รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง   พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ    

  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีมติไมเห็นชอบตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม   ใหนําความที่กําหนดในขอ 34 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  37    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงตามขอ 27 (2)  ขอ 29  ขอ 30  หรือขอ 31  แลวแตกรณี    ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุง

รายละเอียดในแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 

หมวด  3 
อัตราเงินเดอืนและวธิีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

สวนที่ 1 
อัตราเงินเดอืนและวธิีการจายเงินเดือน 

  ขอ  38    อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจาํตําแหนงและการรับเงนิประจําตําแหนงของ       

พนักงานสวนตําบล   ใหนํากฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหนงทีก่ําหนดสาํหรับขาราชการ 

พลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  การจายเงินเดือน  และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล   ใหเปนไปตาม

กฎหมาย  หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ  39    ใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง   ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใด   ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538   ดังนี้ 

 (1)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  1  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 

 (2)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  2  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 

 (3)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  3  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 

  (4)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  4  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 

 (5)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  5  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 

 (6)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  6  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 

 (7)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  7  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 

 (8)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  8  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 8 
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 ขอ  40    พนักงานสวนตําบลผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด   ระดับใด  โดยไดรับ 

เงินเดือนในอันดับใดตามขอ 39  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต 

(1)  ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม 

(2)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ.  หรือ               

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ

วิชาชีพนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ

และขั้นใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่กําหนดในขอ  41       

(3)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น                 

และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตร

การศึกษา  หรือวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้นนั้น    เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ   และขั้นใด   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล อาจปรับใหไดรับเงินเดือน

ในอันดับและขั้นที่ตามที่กําหนดในขอ  41          

(4)  ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง    ใหตําแหนงในสายงานนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา

ข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับนั้น   ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

(5)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม   โดยเปนความ

ประสงคของตัวพนักงานสวนตําบลนั้น  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม    ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงาน

สวนตําบลจะไดรับ   เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้    แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง

ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือน     

สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

(6)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด   ถาไดรับเงินเดือน 

สูงกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ 

เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในข้ันที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง        

เทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับ ที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับเมื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ 

  ขอ  41    การกําหนดใหผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ          

ตามขอ 40 (2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ตาม          

ขอ 40 (3) ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และข้ันใด ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
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(1)  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น   ตองเปนปริญญา        

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) รับรองวาเปน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง   โดยใหพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได  ไมวา

พนักงานสวนตําบลผูนั้น   จะไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน   หรือระหวาง      

เขารับราชการ   หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(2)  การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง

หรือเปลี่ยนระดับตําแหนง   และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ  

ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ   ทายประกาศนี้  

(3)  การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ   ตองใหมีผลไมกอนวันที่พนักงานสวน

ตําบลผูนั้นสําเร็จการศึกษา  และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนให

ไดรับตามคุณวุฒินั้น  รวมถึงไมกอนวันที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ได

กําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 

  ในกรณีพนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติม   การปรับอัตราเงนิเดอืน

ใหไดรับตามคุณวุฒิ   ใหมีผลไมกอนวันที่ผูนั้นรายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลหลังสําเร็จการศึกษา 

  ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้นกอนวันที่เขารับ               

ราชการ   หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตอง 

มีผลไมกอนวันพนทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 

  ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มข้ึน หรือสูงขึ้นหลังวันเขารับ                   

ราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง              

การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ  ใหมีผลไมกอนวันที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น 

(4)  การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ  ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ัง โดยมิใหยอนหลังขามปงบประมาณ 

  ในกรณีที่ไดเสนอเรื่องราวไวกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ   และไมสามารถสั่งปรับใหใน          

วันเริ่มตนปงบประมาณ   ก็ใหส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ           

ทั้งนี้ใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิกอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ขอ  42    พนักงานสวนตําบลผูใด    ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวใน

หมวดอื่นแหงประกาศนี้   และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอื่นไวโดยเฉพาะ   ใหพนักงานสวนตําบล

ผูนั้นไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดในหมวดนั้น 

  ขอ  43    กรณีอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดในหมวดนี้   ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    

( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป 
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สวนที่ 2 
ประโยชนตอบแทนอื่น 

 

  ขอ  44    ใหองคการบริหารสวนตาํบลจดัใหมปีระโยชนตอบแทนอืน่สาํหรับพนกังานสวนตําบล 

เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกาํลังใจ  แรงจูงใจ  และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนักงาน

สวนตําบลทัง้นี ้ ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน 

  ขอ  45    องคการบริหารสวนตําบลที่บริหารจัดการการจายเงนิเดือน  คาจาง  และ

ประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนกังานสวนตําบลและลกูจางไดต่ํากวาที่กาํหนดในมาตรา 35  แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   และไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

สามารถจัดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนตําบลเปนพิเศษอีกก็ได      

  การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการ

บริหารสวนตําบลตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  และเปนการจาย

ใหในลักษณะของสวัสดิการสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหนํา

เงินในสวนที่เหลือจากกรณีที่ คาใชจาย เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตาม

มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตทั้งนี้วงเงินคาประโยชน

ตอบแทนอื่นของพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับแตละคนไมเกินหาเทา

ของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง  

  ขอ  46    องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน

สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  45  ไดดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายการเพิ่มข้ึนใหมนอกเหนือจากประเภทตาม              

ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกําหนด   และกําหนดอัตรา 

คาตอบแทน   ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอื่นประเภทใหมนั้น   

(2)  กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะที่เปนเงินเพิ่มพิเศษจากรายการ

ประโยชนตอบแทนอื่น ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศกําหนด 

  ขอ  47    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามขอ   46 แลว             

ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา   ในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานสวนตําบล

และลูกจางที่ไดรับ ความจําเปน  ความเหมาะสม  งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาและมีมติใหความ

เห็นชอบแลว   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับตอไป   ทั้งนี้  ใหมีผล
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ใชบังคับไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติใหความเห็นชอบการ

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น 

  ขอ  48    การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือ 

ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 46 (1)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากที่กําหนด

ไวเดิม  หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามที่

กําหนดไวในขอ 47  โดยอนุโลม 

  ขอ  49    การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือ 

ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 46 (2)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากที่กําหนดไว

เดิม  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 47  โดยอนุโลม   เวนแต การกําหนดให

มีอัตราคาตอบแทนลดลงต่ํากวาอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ 

หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น   จะกระทํามิได  

  ขอ  50    ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ            

พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  46  แลว   หากปรากฏวาองคการ

บริหารสวนตําบลนั้นไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน   คาจางและประโยชนตอบแทนอื่นให

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด    ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการ

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนดตามขอ 46 (1) และ (2)  เปนลําดับแรก เพื่อมิใหขัดหรือแยง และไม

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง   ใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 48  หรือขอ  49   โดยอนุโลม 

  ขอ  51    พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ขอ  52    พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ขอ  53    บําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนตําบล    ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   
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หมวด  4 
การคัดเลือก 

 

  ขอ  54    การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                

พนักงานสวนตําบลและการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น        

ใหดําเนินการได 4 วิธี ดังนี้ 

(1) การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล
หรือเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานที่สอบแขงขันไดในองคการบริหารสวนตําบลนั้น  

(2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขา

รับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น  

(3)  การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  

หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนง

ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล   

(4)  การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน

ระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับ

ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   หรือตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ  หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น      

ขอ  55    การดําเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแขงขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้   องคการบริหาร

สวนตําบล  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการรอง

ขอใหเปนผูดําเนินการแทน  ตองดําเนินการอยางเปดเผย  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงหลัก

วิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลขององคการ

บริหารสวนตําบลอื่น  ที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการ

คัดเลือกดวย    โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย    
[ขอ 55 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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

ขอ  56  ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  เปนผูดําเนินการ

สอบแขงขันแทนได 

  กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลว  

และบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ  หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขัน

ตําแหนงเดียวกันอีก 

  ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวดั  

ในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด  หามมิใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล                

เปดสอบแขงขันในตําแหนงนั้นดวย  

 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เปนพนักงานสวนตําบล  ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3  ทั้งภาค ก  ภาค ข  และ ภาค ค  เพื่อให

องคการบริหารสวนตําบลอาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่วาง 
[ขอ 56 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด  เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

[ขอ 56 วรรคสี่เพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด  เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กันยายน 2551] 

  ขอ  57  ยกเลิก 

[ขอ 57 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวดั เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ  58  ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดําเนินการดังนี้ 

   (1)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  

ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนประธาน  หัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดที่เกี่ยวของ  จํานวน  2  คน  ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดเปนกรรมการ  ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล  หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปนโดยไมขัดตอ

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 

   (2)  แตงตั้งคณะกรรมการออกแบบและตรวจขอสอบ  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ  (ภาค  ข)  ที่เปดสอบที่เปน

หรือเคยเปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ  8  หรือเทียบเทา 
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   มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน  10  เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค  ข  

และตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จส้ินภายใน  5  วัน  ทั้งนี้  กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผล

ดวยระบบคอมพิวเตอร 

   (3)  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ  จํานวนไมเกิน  5  คน  ประกอบดวย  

หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 

   มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบให

ไดขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค  ข 

   (4)  แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย        

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือประจํา

อําเภอที่เกี่ยวของ  โดยมีพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี  เปน

เลขานุการ 

   มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ  และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยาง 

รัดกุมไมใหขอสอบร่ัวไหลได 

   (5)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  คณะละ

ไมนอยกวา  3  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี

ระดับไมต่ํากวาระดับ  8  หรือเทียบเทา 

   มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  โดย

พิจารณาจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผูเขา

สอบ  และจากการสัมภาษณ  ทั้งนี้  อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน

ดานตาง ๆ   

   (6)  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน  จํานวนไมนอยกวา  

5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เปนประธาน  นายอําเภอหรือ

หัวหนาสวนราชการในจังหวัด  และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขันใน      

ทุกขั้นตอนตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย  ถูกตองเปนธรรม  และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

กําหนดโดยเครงครัด  หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตอง  หรืออาจสรางความไมเปนธรรมกับ              

ผูสอบแขงขัน  ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน  เพื่อดําเนินการตอไป 
[ขอ 58 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 
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   ขอ  59  ยกเลิก 

   ขอ  60  ยกเลิก 

[ขอ 59 และ 60 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

   ขอ  61  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการใน

ตําแหนงระดับตาง ๆ  ใหมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  กําหนดคะแนนเต็ม  200  คะแนน 

       ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เปนผูดําเนินการสอบปละ  1  ครั้ง  และใหประกาศ

ผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ  60  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  เปนผูผานการ

สอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได  และบัญชีของผูสอบผานภาค  ก  มีอายุ  3  ป  โดยใหทดสอบ

ความรูความสามารถดังตอไปนี้  โดยวิธีสอบขอเขียน  และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการ

ของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย 

1)  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห  และสรุปเหตุผล  กําหนด

คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

       ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความ

หรือใหจับประเด็นในขอความหรือเร่ืองราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  

เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล  หรือสมมติฐาน  

หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น  ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยางก็ได 

2)  วิชาภาษาไทย  กําหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน 

       ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปความและหรอืตีความ

จากขอความสั้น ๆ  หรือบทความ  และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  จากคํา  หรือกลุมคํา  

ประโยคหรือขอความสั้น ๆ  หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ

ดังกลาว 

(2)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนง  กําหนดคะแนนเตม็  

200  คะแนน 

       ใหองคการบริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดสอบโดยให

ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ  ตามที่ระบุไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความ

เหมาะสม  ทั้งนี้  จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว  หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง  โดย

กําหนดคะแนนเต็มวิชาละ  หรืออยางละ  100  คะแนน  หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง  150  คะแนน  และอีก
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วิชาหนึ่งหรืออีกอยางหนึ่ง  50  คะแนน  ก็ได  เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใด  และโดยวิธีใด  ให

ระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย 

(3)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  กําหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน 

       ใหองคการบริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดสอบ  โดยให

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  

ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ  และจากการสัมภาษณ  ทั้งนี้  อาจให

วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชนความรูที่อาจใชเปนประโยชนใน

การปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  

ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม

และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน   
[ขอ 61 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

   ขอ  62  ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุรายละเอียด

ในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

(1)  ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง 

(2)  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น 

(3)  เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น  ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 

(4)  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

(5)  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 

(6)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการ

ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

(7)  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานสวนตําบล กําหนดเงื่อนไขให

ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารง

ตําแหนง ณ ที่แหงอื่นได เวนแตเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลอาจพิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร 

(8)  เรื่องอื่นๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 

                    การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย  ณ สถานที่

รับสมัครสอบกอนวันที่เร่ิมรับสมัครสอบ ไมนอยกวา 10 วัน  และแจงใหคณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบลทุกจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลและจะประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 
[ขอ 62 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 
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ขอ 62/1  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบแขงขันนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
[ขอ 62/1 พิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

  ขอ 63  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ 

โดยใหมีกําหนด เวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัคร

สอบแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อประกาศขยาย

ระยะเวลาการรับสมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการ  แตไมเกิน 15 วันทําการ  นับต้ังแตวันถัดจาก        

วันสุดทายของการรับสมัครสอบ  โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันเปดรับสมัครสอบ 
[ขอ 63 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

 ขอ 64 ใหผูสมคัรสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสาํหรับตําแหนงทีส่มัครสอบตามอัตรา  ดังนี ้
  (1)  ภาค ก  ใหเสียคาธรรมเนียม ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
   (2)  ภาค ข  และ ภาค ค  ใหเสียคาธรรมเนยีมสอบ  ดังนี ้
   (2.1)  ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 1  หรือตําแหนงสายงานเริ่มตน

ระดับ 2  ตําแหนงละไมเกนิ 100 บาท 
   (2.2)  ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 3 ข้ึนไป  ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท 

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ   เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง

นั้นทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ 69  ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหแกผูสมัคร

สอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
  สําหรับคาธรรมเนียมดังกลาวใหพิจารณานําไปถัวจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ

สอบ แขงขันไดทุกรายการ  โดยรายงานผลการใชจายใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
 [ขอ 64 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กันยายน 2551] 
ขอ 65  ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือ

ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวา

ตําแหนงที่ตนดํารงอยู ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจาก

ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ  หากไมมี

หนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนั้น 
[ขอ 65 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 



- 26 - 

ขอ 66  ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  กอนวันสอบ

ไมนอยกวา 10 วันทําการ 
[ขอ 66 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 66/1  ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น จัดสอบ  เปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง (ภาค ข)  และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)  โดยได

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 14 ใหเปน ผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได 
[ขอ 66/1 เพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 67  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน

ในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60  โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
[ขอ 67 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 68 
[ขอ 68 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวดั เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 69  ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตสอไปในทางทุจริต  อันอาจทําใหเกิด

ความไมเปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน 

รายงานใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือ

ยกเลิกเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้น  หากผูดําเนินการสอบแขงขันไดยกเลิก

การสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว  ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น  หรือเฉพาะภาคนั้นใหม  

โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้นไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก 

กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตภายหลังที่มีการสอบเสร็จส้ินแลว  

แตกอนประกาศผลการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจงวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแขงขัน หรือมีสวนรวมในการ

ทุจริต  ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนั้นได 

กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลสอบแลว กรณีที่องคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตรวจสอบขอเท็จจริง

และพิจารณามีมติเปนประการใด ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  
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หากองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแจงนายอําเภอหรือผูวา 

ราชการจังหวัดแลวแตกรณี ในฐานะผูกํากับดูแล  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ถาคณะกรรมการ

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
[ขอ 69 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 70  เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการ

สอบแขงขันรายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 

[ขอ 70 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 
ขอ 71  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช

เฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
[ขอ 71 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 72  บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป  นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี   แตถามี

การสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอน

เปนอันยกเลิก   เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง  หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดภายใน

กําหนด  2 ป  ตามระยะเวลาที่กําหนดไว  และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุ  หรือกอนมีการ

ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบ แขงขันไดใหม  ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง  แตทั้งนี้  ผูนั้นจะตองไป

รายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน 30 วัน   นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันได

นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี” 
 [ขอ 72 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กันยายน 2551] 
ขอ 73  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นหรือ

ตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัคร

สอบแขงขัน  และเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กําหนด  โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ แขงขันได 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลรายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  เพื่อดําเนินการสอบแขงขันใหแทน  เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว  และคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลไดสงตัว  ผูสอบแขงขันไดมาเพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบล
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รายงานโดยชอบแลว หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลปฏิเสธ การบรรจุแตงตั้ง  ทั้งนี้  ใหถือวาการ

รายงานตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนการรองขอเพื่อ

บรรจุแตงตั้งแลว 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งได

เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลนั้นเมื่อบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว  หากภายหลังตําแหนง

ดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได  แตตองบรรจุและแตงตั้ง

เรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได  โดยหามมิใหอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นหรือสวนราชการอื่นใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได 

กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน สามารถ

อนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด

ที่ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว  สามารถใชบัญชีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได  

หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัคร

สอบแขงขันแตตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กําหนด  โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

องคการบริหารสวนตําบลอาจขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอื่นที่มีระดับเดียวกัน

หรือระดับสูงกวามาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลหรือคณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันได  โดยมี

เงื่อนไขวาตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น  ตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนง

ที่จะบรรจุแตงตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง  

และในขณะบรรจุแตงตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น  

โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจัดสอบแขงขันมาบรรจุและแตงตั้ง  ใหองคการบริหารสวนตําบลบรรจุและแตงตั้งบุคคล

ตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนด 

   กรณีองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ไมมีบัญชี        

ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด  อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ

กระทรวง  ทบวง  กรม  ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได   
[ขอ 73 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

[ขอ 73 วรรคเจ็ด เพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ฉบับที่ 2)   ลงวันที่  22  มิถุนายน  2550] 
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ขอ 74  ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 

(1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

(2)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่องคการ

บริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด  โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  

แจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน  นับต้ังแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

(3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุ

และแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

(4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการ

โอน แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนั้นจึงไม

ประสงคจะรับการบรรจุ 

(5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการ

ข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
[ขอ 74 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 75  ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิก  และเจาของบัญชี  

พิจารณาเห็นวา มีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้ง   

ตอไปตามเดิมก็ได 

กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย      

การรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการใน

ตําแหนงที่สอบไดและบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 
[ขอ 75 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน อบต.  

ลงวันที่ 11 กันยายน 2549] 

ขอ 76  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม  ใหผูดําเนินการ

สอบแขงขันดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
   (1)  กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขนั  ใหสงสาํเนา

แตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด  และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ 
   (2)  เมื ่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  ภายใน 15 วันทําการ  นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน  โดยใหสงเอกสาร  ดังตอไปนี้ 
   ก.  บัญชีกรอกคะแนน   1  ชุด 
   ข.  สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 1  ชุด 
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   (3)  หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือข้ึนบัญชีเดิมให

รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  นับแตวันยกเลิกหรือข้ึนบญัชีนั้น 
    (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธิเขาสอบ  กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดมิ ให

รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ภายใน 3 วันทําการ  นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง 
    (5)  กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  

ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  บัญชีกรอกคะแนน  และสําเนา

ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จํานวน 1 ชุด  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเก็บไวเปน

หลักฐานดวย 

   ขอ 76/1  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประกาศรับสมัครสอบแขงขันและ
ข้ึนบัญชีผูสอบ แขงขันไดเปนรายภาค  ทั้งนี้  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้งในองคการบริหารสวน

ตําบลใดใหใชบัญชีตามรายภาคที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู   โดยไมอาจผอนผันใหใชบัญชีขามภาค  

สําหรับกระบวนการดําเนินการสอบแขงขัน  เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง  และการอนุญาตใหใชบัญชี  ให

เปนไปตามที่ ก.อบต. กําหนด 
[ขอ 76 และขอ 76/1  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 

พนักงาน อบต. (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กันยายน 2551] 

 
สวนที ่ 2 

การคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตพุิเศษ 

ขอ 77  การคัดเลือกในกรณทีี่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันตามขอ  79   

เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก   
[ขอ 77 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  78  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ใหองคการบรหิาร

สวนตําบล กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ  วิธีสอบ

ขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังตอไปนี้  

    (1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

  (2)  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
[ขอ 78 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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      ขอ  79  องคการบริหารสวนตําบล  อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี  ดังนี้ 

  (1)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ

องคการบริหารสวนตําบล  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

  (2)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น  เพื่อเขารับราชการใน

องคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ 

  (3)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได 

  (4)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อ

ถึงลําดับที่ที่สอบได  เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  

และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

  (5)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี           

ผูสอบแขงขันได  เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่

ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

  (6)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและความชํานาญสูง

เขารับราชการในฐานะผูชํานาญการ 

        (7)  กรณีอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด     
[ขอ 79 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  80  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวงหรือ

ทุนขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  ตามขอ  79  (1)  หรือผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด)  อนุมัติใหสวนราชการใด     

จัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ  ตามขอ  79  (2)          

ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ  ดังนี้ 

  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน 

การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

  (2)  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้น

คณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล  ผูทรงคุณวุฒิและผูแทน

หนวยราชการ  ที่เกี่ยวของโดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 
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  (3)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร

หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด  นอกจากนี้

อาจใชวิธีสัมภาษณเพิ่มเติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดให

ผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตนสามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการ

กอนหรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่เห็นสมควรก็ได  
[ขอ 80 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  81  การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.)  กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได     ตามขอ  79 (3)  ใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการ  ดังนี้ 

 (1)  ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุ

และจะแตงตั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น       

เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น  ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก  วัน   เวลา    และสถานที่

รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร  ทั้งนี้  การประกาศรับสมัคร

คัดเลือกนั้น  ใหปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครกอนวันที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา   

7  วันทําการ  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 

 (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน 

การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด  โดยใหผูสมัครเขารับ

การคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก  สําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา  ดังนี้ 

  1)  ตําแหนงระดับ  1   หรือตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละไมต่ํากวา  50  บาท           

แตไมเกิน  100  บาท  

  2)  ตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป ตําแหนงละไมต่ํากวา 100 บาท แตไมเกิน  200  บาท 

  คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้  จะไมจายคืนใหเมื่อไดมีการรับสมัคร

คัดเลือกเสร็จเรียบรอยถูกตองแลว 

  (3)  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้น

คณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทน

หนวยราชการที่เกี่ยวของ  โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 

  (4)  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาดําเนินการคัดเลือก  โดย

วิธีสัมภาษณ  วิธีสอบขอเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  
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ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการออกขอสอบ  หรือกรรมการ

ทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ไดตามความจําเปน 

 (5)  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงาน

ผลการคัดเลือกตอผูดําเนินการคัดเลือก  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตาม

ผลคะแนนตาม  (4)  เพื่อผูดําเนินการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 

 (6)  ในกรณีที่มีผูผานคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมี 

ตําแหนงวางเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก

นั้นหรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล   
[ขอ 81 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  82  การคัดเลือกผูสอบแขงขันไดซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่       

ที่สอบได  เนื่องจากอยูระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และไดมา

รายงานตัว  ขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว  ตามขอ  79(4)        

ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดและหนังสือ

รับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนด  พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐาน 

การรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

  (2)  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูนั้นพนจากราชการ

ทหารโดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน  180  วัน  นับแตวัน

พนจากราชการทหาร 

  (3)  หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู  ให 

ดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได   
[ขอ 82 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  83  การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  

เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่

สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง  ตามขอ  79(5)  ใหองคการบริหารสวนตําบล

เปนผูดําเนินการ   ดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหผูที่ประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความประสงคขอบรรจุเขา

รับราชการและเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน  15  วัน   นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ

และแตงตั้ง 
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  (2)  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรที่จะบรรจุผูนั้น

เขารับราชการ 

 (3)  หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู  ให 

ดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได   
[ขอ 83 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  84  การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและความชํานาญสูง  เพือ่บรรจุ

เขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลเปน

ผูดําเนินการคัดเลือก  โดยดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการใน

ฐานะผูชํานาญการขององคการบริหารสวนตําบล   
[ขอ 84 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

 ขอ  85  เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือก  ตามที่กําหนดในประกาศนี้  ใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล  (ก.อบต. จงัหวดั)  กอนเริม่รับสมคัร

คัดเลือกไมนอยกวา  7  วันทําการ  โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ใหคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ทราบดวย 

           (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จส้ิน  ใหองคการบริหารสวนตําบล  รายงานไปยัง

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต. จังหวัด)  ภายใน  5  วันทําการนับแตวันประกาศผลการ

คัดเลือก  หรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ  โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการ 

คัดเลือก  1  ชุด 

 (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและ

อ่ืน ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิม  ใหรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  โดยดวนที่สุด   
[ขอ 85 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

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

สวนที ่ 3 
การสอบคัดเลือก 

 ขอ  86  การสอบคัดเลือกตามขอ 54(3) เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง

ตําแหนงบริหารตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบล  หรือแตงตั้งพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงาน
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ผูบริหารสถานศึกษา  ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นมอบหมายเปนผูดําเนินการ 

  หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  เกณฑการตัดสิน 

การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  
[ขอ 86 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

อบต.  พ.ศ.2550 ลงวันที่  8  ตุลาคม   2550] 

 ขอ  87  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง

จํานวนไมนอยกวา  7  คน  ดังนี้ 

  (1)  กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร        

ใหแตงตั้งกรรมการ  ประกอบดวย 

 1)  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  1  คน    ประธานกรรมการ 

 2)  ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  2  คน     กรรมการ 

 3)  ผูทรงคุณวุฒิ  1  คน            กรรมการ 

 4)  นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูแทน         กรรมการ 

                นายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน 

 5)  ทองถิ่นจังหวัด             กรรมการ 

 6)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล           กรรมการ 

   7)   ผูแทนพนักงานสวนตําบล  ซึ่งนายกองคการ                   เลขานุการ         

   บริหารสวนตําบลแตงตั้ง    

  (2)  กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติ  ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทน 

หนวยราชการที่เกี่ยวของ  และพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ  โดยใหคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก           

3  ฝาย   คือ  ฝายผูแทนทองถิ่น ฝายผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
[ขอ 87 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  88  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ   

กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน  

หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน   
[ขอ 88 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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 ขอ  89  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบขอเขียน  

สัมภาษณ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอหลักสูตร  และวิธีการดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ   
[ขอ 89 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  90  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ใหเปนไปตามที่กําหนดทายนี้   
[ขอ 90 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  91  ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะ

แตงตั้งคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบ

ควรทราบ  โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย   
[ขอ 91 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  92  ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนด 

เวลารับใบสมัครสอบ  ไมนอยกวา 10 วันทําการ   
[ขอ 92 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  93  ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดใน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ตามขอ  91  ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก   
[ขอ 93 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  94  ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบ 

ไมนอยกวา  5  วันทําการ   
[ขอ 94 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  95   การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได     ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบได

คะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย   
[ขอ 95 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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 ขอ 96  การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  คณะกรรมการดําเนินการ

สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรูความสามารถที่ใช

เฉพาะตําแหนงกอนแลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ  10  สอบในภาคอื่นตอไปได  
[ขอ 96 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

ของ  อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 

 ขอ  97  ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความ

ไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบรหิารสวนตาํบลทราบ

เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิก การสอบภาคที่

เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหยกเลิกการ

สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ

กับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป   
[ขอ 97 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

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

 ขอ  98  เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ

คัดเลือก  รายงานผลการสอบตอองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป   
[ขอ 98 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
 ขอ  99  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูได

คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาค

ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  
[ขอ 99 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

อบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
 ขอ  100  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญชี  แต

ถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนั้นอีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกได  

คร้ังกอนเปนอันยกเลิก  

 กรณีองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบญัชี

เพื่อแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วาง   ใหขอใชบัญชีจากองคการบริหารสวนตําบลหรือบัญชีองคกรอื่น

ใดที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหดําเนินการภายในจังหวัดกอนขอใชบัญชีจากองคการบริหาร

สวนตําบลหรือองคกรอื่นที่ไดรับมอบใหดําเนินการสอบในจังหวัดอื่น    และใหขอใชไดเฉพาะบัญชีสอบ 

คัดเลือกสายงานผูปฏิบัติเทานั้น    สวนบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชได
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เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือก   องคการบริหารสวนตําบลอื่นไมสามารถขอ

ใชบัญชีได  ยกเวน  กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง

ตําแหนง ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวนี้  ใหใชไดไมเกิน  60  วัน  

นับแตวันขึ้นบัญชี  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล   
 [ขอ 100 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

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

 ขอ  101  การดําเนินการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และ

สําเนาประกาศรับสมัครสอบ  3  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก. อบต. จังหวัด)  กอนวันเริ่มตน

รับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วันทําการ  โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน  1  ชุด      

ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ทราบดวย 

 (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว  ใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

(ก.อบต. จังหวัด) ไมนอยกวา  7  วันทําการ   แตไมเกิน  30  วันทําการ นับต้ังแตวันประกาศผลสอบ ดังตอไปนี้ 

  1)  ขอสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  1  ชุด 

 2)  บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 

         3) สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด 

      (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิมให     

รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) ไมนอยกวา  7  วันทําการ  แตไมเกิน  30 วันทําการ  

นับต้ังแตวันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผูนั้น 

      (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

เขาสอบกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิม  ใหรายงาน

ไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ทราบโดยดวนที่สุด  
[ขอ 101 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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

สวนที ่ 4 
การคัดเลือก 

 ขอ 102  การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก  
[ขอ 102 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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

 ขอ 103  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น   

ใหดําเนินการได 3  กรณี   ดังนี้ 
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  (1)  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น

ในระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

  (2)  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น

นอกระดับควบ   สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ     ตําแหนงสายงาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  (3) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  
[ขอ 103 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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

 ขอ 104  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

ในระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบตามขอ 103 (1) ใหองคการบริหารสวนตําบล

เปนผูดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

กําหนด ดังนี้ 

 (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน

และแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 (2)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น 

 (3)  ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอ 104 (2)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

  1)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 

  2)  หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง   ที่จะประเมิน 

  3)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 

  4)  สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

                          (4)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐาน

สําหรับขาราชการพลเรือน 

 

 (5)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ   

ที่สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)   
[ขอ 104 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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 ขอ  105  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้นนอกระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ    ตามขอ 103 (2)        

ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ     ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.จังหวัด) กําหนดภายใตเงื่อนไข   ดังนี้ 

   (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

   (2)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยใหมีคณะกรรมการ ประกอบดวย 

 1)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล  หรือผูที่เคย

เปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย         

1  ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

      2)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนใน

จังหวัดหรือในอําเภอที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู  ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหนาที่สําหรับตําแหนง

ที่ประเมินที่ดํารงตําแหนงสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย  1  ระดับ 

 3)  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล  หรือเคยเปนขาราชการ  หรือพนักงาน

สวนตําบลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน  หรือ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน  ที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ

จํานวนไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกิน  5  คน 

4)  เลขานุการใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ  จํานวน  1  คน   

 (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น  

 (4)  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 105 (2)  กําหนดแบบ และวิธีการ

ประเมิน   คุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน ตามขอ 105 (3) โดยตองมี

รายการ ดังตอไปนี้ 

 1)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ 

และประวัติการรับราชการ 

                                                         2) หนาทีค่วามรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตาํแหนงทีจ่ะประเมนิ 

 3) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง 

 4)  สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา 
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 (5)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่  ก.พ. กําหนดไวเปน

มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 

        (6)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ  

ที่สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  
[ขอ 105 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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

[ขอ 105 (2) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้น  พ.ศ. 2548  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2548] 

 ขอ  106  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ        

ที่สูงขึ้นนอกระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามขอ 103 (2)  ใหองคการบริหารสวนตาํบลเปนผูดาํเนนิการ ตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

 (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและ 

แตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 (2)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองคประกอบของ

คณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศ  ก.อบต.  เร่ืองประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อแตงตั้ง

พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล   และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น 

 (4)  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 106 (2)     กําหนดแบบ และวิธีการ

ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามขอ 106 (3) โดยตองมี

รายการ ดังตอไปนี้ 

                    1)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ

และประวัติการรับราชการ       

                                          2)   หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน 

 3)   การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง 

 4)   สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา 

 (5)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่  ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐาน

สําหรับขาราชการพลเรือน 
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 (6) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ   

สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  
[ขอ 106 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
 ขอ  107  การคัดเลือกตามขอ 103(3)  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง

ตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมอบหมายเปนผูดําเนินการ 

  การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ 

วิธีประเมิน หรือวิธีอ่ืนใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรู 

ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
[ขอ 107 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2550 ลงวันที่  8  ตุลาคม   2550] 
 ขอ  108  ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานการดําเนินการคัดเลือก  ดังนี้ 

 (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศ       

รับสมัครเขารับการคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก. อบต. จังหวัด)  กอนเริ่ม       

รับสมัครสอบ  ไมนอยกวา  7  วันทําการ  โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน  1  ชุด            

ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ทราบดวย 

 (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จส้ิน  ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานไปยัง

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต. จังหวัด)  ภายใน  5  วันทําการ  นับแตวันประกาศผลการ

คัดเลือก  โดยใหสงเอกสาร   ดังตอไปนี้ 

  1)  สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน   1  ชุด 

  2)  สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1  ชุด 

        (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับการคัดเลือก  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ ิ 

เขารับการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ  

นอกจาก  ที่กําหนดไวเดิม  ใหรายงานสํานักคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  โดยดวนที่สุด 
[ขอ 108 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของอบต.  พ.ศ.2547 ลงวันที่  24  มกราคม   2548] 
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 หมวด  5 
การบรรจุและแตงต้ัง 

ขอ  109    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอื่น

ที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน  ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้น

นํามาสมัครสอบแขงขัน  
  การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีการ

สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชี  การบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 111 ขอ  116    

ขอ 110  ขอ 123  ขอ 129  และขอ 133 
  [ขอ 109 แกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต. แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8  ตุลาคม  2550] 

ขอ  110    ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 

ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี

ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. ) 

อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได 

  ขอ  111    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการ  องคการ

บริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   อาจบรรจุ

บุคคลที่มีความรูความสามารถ   และความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการ

บริหารสวนตําบล  

  ขอ  112    องคการบริหารสวนตําบลที่จะเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ   เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการจะตอง

มีลักษณะตอไปนี้ 

 ลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   มีความจําเปนที่         

จะตองใชบุคลากรผูที่มีความรู  ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูชํานาญการ  หรือผูทีม่คีวามรู  

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน  

 มีการกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบตาม (1)  

โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น  เปน

ตําแหนงระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   
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  ขอ  113    กรณีองคการบริหารสวนตําบล   มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่

จะตองบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเสนอเหตุผลและ

ความจําเปน   คําชี้แจง  ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ   ซึ่งจะตองเปนผูที่    มีความรู

ความสามารถ  และความชํานาญงานสูงในระดับผูชํานาญการ   แลวแตกรณี   และมีความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และ

ผลงานที่ไดปฏิบัติมา  ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณา 

  ในเหตุผลคําชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ใหแสดงรายละเอียด  ดังนี ้

 (1)  บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ  ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง  

 (2)  รายละเอยีดหนาที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตาํแหนงที่จะบรรจ ุ

 (3)  เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 

 (4)  ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี ้

  ขอ  114    กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 113  แต

ยังมิไดกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ  ตามที่กําหนดในขอ 112  (2)    ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอ

กําหนดตําแหนงผูชํานาญการขึ้นใหมหรือปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่น   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบกอน  ทั้งนี้ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด 2     วาดวย

การกําหนดตําแหนง  หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี  

ขอ  115    เมื่อ คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ไดเห็นชอบการ 

บรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการ ในตําแหนงใด  ระดับใดแลว    ใหกําหนดอันดับ

เงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ  โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุด     

กึ่งกลางระหวางขั้นสูงและขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ขอ  116    ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )

เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน   อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงไดในกรณีดังนี้ 

(1)  การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง    หรือทุนขององคการ

บริหารสวนตําบล   เ พื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  

(2)  การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 
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(3)  การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน   

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น   เพื่อเขารับราชการในองคการ

บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได  เมื่อถึง  

ลําดับที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ

ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ   เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

(5)  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่

สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

ขอ  117    พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร   เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร   โดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวาง

รับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  และผูนั้น

ไมเปนผูขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน

พนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม   ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจาก

ราชการทหาร   ใหส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได 

พนักงานสวนตําบล  ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมสิีทธิไดนับวันรับ 

ราชการกอนถกูสั่งใหออกจากราชการ   รวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตาม 

ประกาศนี ้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือนวาผูนัน้มิไดเคยถูกสั่ง 

ใหออกจากราชการ 

  ขอ  118    เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

วาดวยการรับราชการทหาร   ใหองคการบริหารสวนตําบลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุ 

ผูนั้นกลับเขารับราชการ 

  ขอ  119    พนักงานสวนตําบลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ 118   

หากผูนั้นประสงคจะขอกลับเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลเดิม  จะตองยื่นคําขอพรอมดวย

หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน  180 วัน นับแตวันพน

จากราชการทหาร 

  ขอ  120    ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  

ตามขอ 119  หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทํา    การใด ๆ  

ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง    หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
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รายแรง   และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  อีกทั้งผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับเขารับ

ราชการ ภายใน 180  วันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่

สงวนไว  โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้ 

    (1)  ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป                

แตไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิม

และในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

 ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ         

เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให        

ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น   

       (2)  ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมี

อํานาจ ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล  โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและใน

ข้ันที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งขั้น 

       (3)  ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษ ของ

ปที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ให

ส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิ่มจาก (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้น

สําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้ง  สุดทายแตไมครบ 

6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ (1) วรรคสอง 

      ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตาม (1)  (2) หรือ (3) นั้น จะตองไมไดรับ

ประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

สําหรับตําแหนงระดับเดิม 

  ขอ  121    ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ  หากผูใดไมเคยไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป   ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน  หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

สายงานดังกลาว  ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานสวนตําบล ดวย 

ขอ  122    พนักงานสวนตําบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 

การรับราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ   หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย

และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่ง

รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 119  และขอ 120  มาใชบังคับ

แกพนักงานสวนตําบลที่กลาวถึงโดยอนุโลม   
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ขอ  123    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว   ใหส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน

องคการบริหารสวนตําบลได 

ขอ  124    เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหพิจารณากําหนดตําแหนงในระดับเดียวกัน

สําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แตไมเกินสี่ปนับแตวันไป

ปฏิบัติงานดังกลาว 

  ขอ  125    ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการกรณีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออก  

จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม

เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในองคการบริหารสวนตําบลเดิม 

จะตองยื่นคําขอบรรจุกลับพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบที่กําหนด กอนวันสิ้นสุด

กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไมนอยกวา 30 วัน  

ขอ  126    ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตาม      

ขอ  125   หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํางานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยไมมีความเสียหายและยื่นคําขอบรรจุกลับภายในกําหนด   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม     

โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้  

    (1)  ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน

ดังกลาวตั้งแต  6  เดือนขึ้นไป แตไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดย

ใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

 ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาใน         

การปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหส่ังบรรจุผูนั้น   

กลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น  

       (2)  ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน

ดังกลาวครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับ

เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งขั้น 
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       (3)  ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                

ดังกลาวตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษของปที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมี  

ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม       

เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ    

จากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง 

      ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตองไมได

รับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และตองไมเกินขั้นสูงของ

อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

  ขอ  127    ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใด        

ไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งตองใชวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด  6  วาดวยการยายพนักงาน

สวนตําบล ดวย 

  ขอ  128    พนักงานสวนตําบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกอน

วันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหาย และ

ประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาที่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว    ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 125  และ

ขอ 126  มาใชบังคับแกขาราชการ ที่กลาวถึงโดยอนุโลม 

ขอ 129    พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใชเปนกรณีออกจาก

ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหารสวนตําบลตองการจะ

รับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1)  ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกนิ 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยืน่ขอก

ลับเขารับราชการ 

(2)  สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 

 (3)  หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบงัคับบัญชาเดมิซึ่ง

มีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไป 

 (4)  สําเนาปรญิญาบัตร หรือประกาศนยีบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจ ุ

(5)  สําเนาทะเบียนบาน 

(6)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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(7)  สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                  

หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี) 

(8)  สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ 

  ขอ  130    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารตาม 

ขอ 129  และประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการ

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ  131    การพิจารณาเพือ่บรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให      

พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี ้

 (1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ

การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล 

 (2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ           

และแตงตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง    หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

 (3)  กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต. ) กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบในสายงานใด  ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกได

ในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปนระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู     

และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) มิได

กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ  ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับ

ตําแหนงอยู   เวนแตผูที่จะกลับเขารับราชการนั้น   เปนผูที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือ

ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ   หรือเปนผูที่ออกจากราชการไปเพราะ

ถูกยุบเลิกตําแหนง  

  ขอ  132    การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม  และใหไดรับเงินเดือน     

ไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ  133    การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น  หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น 

ผูขอโอนมาเปนพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8 
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  ขอ  134  ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด ตองมีคุณวุฒิตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่  ก.อบต.กําหนด 

  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงให

หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

  กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.อบต. อาจอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติตาง

ไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได”       
[ขอ 134 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2548)  ลงวันที่  15  กันยายน  2548]  

  ขอ  135    ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล    และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ใดในองคการบริหารสวนตําบล   หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดย

ไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามเบื้องตนของพนักงานสวนตําบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นอยูกอนก็ดี  หรือมี

กรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี  หรือกรณีบรรจุและแตงตั้ง

จากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันก็ดี  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่ง

ใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล      (ก.อบต.

จังหวัด)  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับ

เงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ  หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น   และถา

การเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว  ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
[ขอ 135 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550)  ลงวันที่  25  กันยายน  2550]  

ขอ  136    การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   ยังมิไดกําหนดตําแหนง   จะกระทํามิได 

ขอ  137    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   และแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจ             

ส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ขอ  138    ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   ใหมีการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานสวนตําบล  โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกนิ 9 เดอืน และ

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไมผานการ

ประเมิน และมีความเห็นวาไมควรใหรับราชการตอไป    ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
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ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง   ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนพนักงานสวน

ตําบล   แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 

ที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

  ขอ  139    ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได   หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ       

พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล   และ 

ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน  ซึ่งโอนมาบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล   ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

  ขอ  140    ภายใตบังคับขอ  149 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล 

ตามขอ 139  ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติ

หนาที่ราชการเปนตนไป 

  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง              

จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน          

การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  141    ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              

หนาที่ราชการไดตามความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่       

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตาม        

กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย    

  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่                   

ราชการ  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงาน 

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ทราบ 

  ขอ  142    ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        

หนาที่ราชการ 

  ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  มอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ           

หนาที่ราชการปฏิบัติ  และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน  

การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ  143    ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน       

เสนอผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
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  ขอ  144    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึ่ง

อยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน  พนักงานสวนตําบล  

ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่งคน 

  ขอ  145    ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ                 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่

กําหนดไว ในขอ  141  ทําการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลว

เปนเวลาสามเดือน   และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต 

คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง เนื่องจาก 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะ

ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม

หนาที่  หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 

  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ  149 (2)  เมื่อครบ

กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

  ขอ  146    ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณีมี

กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได 

  ขอ  147    เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ  145  แลว  ใหประธานกรรมการ   

ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ตามแบบ

รายงานทายประกาศนี้ 

       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  141                 

ใหรายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว   หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ขยายตาม                   

ขอ 149 (2)  แลว 

       (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  141       ให

รายงานเมื่อเสร็จส้ินการประเมินแตละครั้ง 

  ขอ  148    เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตาม     

ขอ  147 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

พรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานทายประกาศนี้  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ 
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  ขอ  149    เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตาม     

ขอ  147 (2)  ใหดําเนินการดังนี้ 

       (1)  ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการ  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 147 และมีคําสั่งใหผูนั้น

ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในหาวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ   และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยังคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง 

       (2)  ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป

จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน

แลวแตกรณี  ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

       ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุด

ระยะเวลาที่ขยายแลว  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานวาผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  150    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวันที่ผู

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย   และให

นับวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน  และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มตนนั้นของ

เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวันสุดทาย

ของเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา 

  ขอ  151    พนักงานสวนตําบลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูใดไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลอีก  ให

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ    ดังนี้ 

(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับ 

เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ 

ตําแหนงเดิม   ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่         

ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
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       (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม   ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ        

นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม  ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเร่ิม

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 

       (3)  กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่         

ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ    

ทหาร  เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

ขอ  152    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว   หากภายหลัง

ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม   หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับ

ตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  แตทั้งนี้   ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นได

ปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก

ทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่  ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง 

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหรับเงิน          

เดือนในขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง       

ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ขอ  153    ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหาร และสายงานผูบริหาร

สถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวางเนื่องจากกําหนดขึ้นใหม  ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานตําแหนง

วางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ ภายใน 7 วัน  นับแตวันที่มีตําแหนงวาง และใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางภายใน 60 วัน นับแตวันที่

ตําแหนงนั้นวางลง 
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร และสายงานผูบริหาร

สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ     

หลายวิธี ดังตอไปนี้  

(1) รับโอนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจาก

องคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนง

และระดับเดียวกัน 
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(2)  สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ  86 

และขอ 107 แลวแตกรณี 

(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น 

ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก    

สวนราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตามขอ 179 
ทั้งนี้ตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากองคการบริหารสวน

ตําบลอื่นที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย  

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

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) แลวแตกรณี   เพื่อขอใชบัญชีในตําแหนงที่อยูในประเภท

และระดับเดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดับที่  
กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา

วางลงหรือตําแหนงวางเนื่องจากกําหนดตําแหนงขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่องคการบริหารสวน

ตําบลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  และสายงานผูบริหารสถานศึกษา

ที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามวรรค

สองแลว  แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได  ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือ

ตําแหนงวางเนื่องจากกําหนดขึ้นใหม  ใหถือวาการดําเนินการที่แลวมาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) แลวแตกรณี  สง

บัญชีผูสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดของจังหวัด หรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วางภายใน 30  วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสงตัวผูสอบ

คัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้น 

ใหผูบริหารทองถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือนของ

พนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล(ก.อบต.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง  หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมี

ประสิทธิภาพหรือความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) 

พิจารณาดําเนินการตามขอ 177 

ในกรณีพนักงานสวนตําบลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 คร้ังติดตอกัน  โดยเหตุเกิดจา

การปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม  ใหคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานสวนตําบลดังกลาวเขารับการอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะ

การปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนดกรณีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม 
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หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล                   

(ก.อบต.จังหวัด)   แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
[ขอ  153  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2550]  

หมวด  6 
การยาย 

  ขอ  154    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก

ตําแหนงหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

เปนผูส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.จังหวัด) และพนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น   

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   

  ขอ  155    การยายพนักงานสวนตําบล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชน

ของทางราชการ  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเปนหลัก และความจําเปนอื่น ๆ  ที่ตองใชในการปฏิบัติงานของ

ราชการประกอบดวย 

  ขอ  156    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

สายงานเดิม  ใหส่ังยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม  ทั้งนี้ ให

พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามขอ  155  

  ขอ 157  การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้น  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง กรณีที่ไมทราบแนชัดวาวุฒิการศึกษาใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานที่จะ 

แตงตั้งใหมหรือไม ใหหารือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี 

  ขอ 158    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใน

สายงานผูปฏิบัติ ใหพนักงานสวนตําบลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองดํารงตําแหนง

ในระดับเดียวกันและตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม โดยไม

จําเปนตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน แตใหคํานึงถึงสิทธิของ

พนักงานสวนตําบลในการเลื่อนระดับในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( เลื่อนไหล ) ดวย ซึ่ง

อาจทําใหพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานไมครบตามหลักเกณฑการเลื่อน

ระดับดังกลาวได โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1) การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับเดียวกัน

ตองแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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 (2) การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนตางระดับกัน และ

มิใชเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

       1) ใหพนักงานสวนตําบลผูประสงคจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไป

ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น 

      2) ใหพิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนั้น

กอนเปนลําดับแรก  หากไมมีผูประสงคจะขอยาย  จึงพิจารณาจากพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร

สวนตําบลอื่น เปนลําดับถัดไป 

        3) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง  ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประเมินบุคคลเพื่อ

ความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหมตามแบบประเมิน 

        4) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนนจากผล

การประเมินของผูบังคับบัญชาแตละคนไมต่ํากวารอยละ 60 

        5) กรณีมีผูขอรับการแตงตั้งเกินกวาจํานวนตําแหนงวางใหนําคะแนนผลการ

ประเมินของผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกัน  แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นควร

กําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ  การทดสอบก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได  กรณีมี

คะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ  บัญชีดังกลาวใหมีอายุ 1 ป นับแตวันที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว 

       6) การแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นโดยการโอนให

องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดของผูขอโอนเปนผูประเมินแลวสงผลการประเมินใหองคการบริหาร      สวน

ตําบลที่จะรับโอนดําเนินการตอไป 

(3)  การยายพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป  

ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก   หลักเกณฑและวิธีการสอบใหเปนไปตามขอ  86  ถึงขอ  101  

ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ 

1) การยายผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ    

3 ข้ึนไป หรือสายงานนักบริหารงาน ใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งเปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป    

จะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม 

   2) การยายพนักงานสวนตําบลที่มีคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล  (ก.อบต.) กําหนดไวตามขอ 79   
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   3) การยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึน และไมเคยดํารงตําแหนงใน

สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ซึ่งเปนผูที่สอบแขงขันได  หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งเปนสายงานที่ 

เร่ิมตนจากระดับ  3  และบัญชีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกได  ยังไมถูกยกเลิกดวย 

  (4)  การยายพนักงานสวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงาน

ที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองผานการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 
[ขอ  158  (3)... 3)   แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2547]  

  ขอ 159    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใด ใหดํารงตําแหนงในสายงาน 

ผูบริหารใหกระทําได  ดังนี้ 

(1)  การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงในสายผูบริหารไปดํารงตําแหนงใน

สายผูบริหารตําแหนงอื่น  จะตองยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้ง

ใหมและตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม  โดยจะตองปฏิบัติราชการหรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของในตําแหนงผูบริหารในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา  1  ป 

 สําหรับผูที่ไมมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  หากมีความประสงคจะยายตางสายงานให

ดําเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานในสายงานผูบริหารเปนสายงานในตําแหนงอ่ืน  โดยให

ใชหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการสอบคัดเลือก  แตไมตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไปโดยไม

มีการขึ้นบัญชีไว   

(2) การแตงตั้งพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงในสายผูปฏิบัติงานไปดํารงตําแหนง

ในสายผูบริหาร  ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 86  ถึงขอ  101  
[ขอ  159  (1)  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2547]  

  ขอ  160    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร      

สวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนง

ของสายงานที่จะแตงตั้งใหม   และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนง 

สายงานที่จะแตงตั้งใหม 

  ขอ  161    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

สายงานที่ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม  หรือมีระดับตํ่ากวาเดิม   หรือยายพนักงานสวนตําบลในตําแหนง

สายผูบริหารไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน   ใหกระทําไดตอเมื่อพนักงานสวนตําบลผูนั้น 

สมัครใจ   และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

  ในการยายพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ     โดยใหไดรับเงินเดือน
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ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม 

ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับ  เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทายประกาศนี้  แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยู

แลว  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

  ขอ  162    ในการสั่งยายพนักงานสวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ให

คํานึงถึงโอกาสในความกาวหนาของพนักงานสวนตําบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่กําหนด

สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณดวย   ซึ่งอาจทําใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารง

ตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไมครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได 

  ขอ  163    เมื่อมีคําสั่งยายพนักงานสวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว                   

ใหผูบังคับบัญชาแจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว  ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นทราบใน

วันที่ไปรายงานตัวรับมอบหนาที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตอไป 

หมวด  7 
การโอน 

  ขอ  164    การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งไปแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่ง  ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงาน

สวนตําบลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ

คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนด 

(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแต

วันที่ตําแหนงวาง ตามขอ 171  

(3) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน

ระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร

สวนตําบลตามขอ  175  

(4) ผูที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวน

ตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตามขอ  176 หรือขอ 177 

(5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวน

ตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง ตามขอ 153 วรรคสาม หรือขอ 177 
[ขอ  164  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550   ลงวันที่  8  ตุลาคม  2550]  



- 60 - 

ขอ  165    ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่              

ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล  หรือการแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล และผูสอบแขงขันได 

ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน   ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับการคัดเลือก

นั้นเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอื่น  ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะบรรจุ

หรือแตงตั้งนั้น  เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได   

ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  สอบคัดเลือกได  หรือไดรับคัดเลือก  แลวแตกรณีให

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  166    ในการโอนพนักงานสวนตําบลผูสอบแขงขันได   ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษ

ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน   ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับคัดเลือก  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอน 

มีหนังสือแจงความประสงคจะรับโอนใหองคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอนทราบ   และใหองคการ

บริหารสวนตําบลของผูที่จะโอน   เสนอเรื่องการใหโอนพนักงานสวนตําบลนั้น  ใหคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนตางจังหวัดกัน  ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจง

ความประสงคจะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  ให

องคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอนทราบ  และใหองคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอน  เสนอเรื่องการให

โอนพนักงานสวนตําบลใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  167    ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่จะ

รับโอน  และการออกคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

สังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ของแตละแหง ตามขอ  165  

และขอ 166  ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสั่งการรับโอนพนักงานสวนตําบล   

และการใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน   

  ขอ  168    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือ 

ไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน   ดังนี้ 

 (1)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวา      

หรือเทาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ   แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในขั้น     

ที่ไดรับอยูเดิม 
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 (2)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือน        

ต่ํากวาหรือเทาคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ  ใหไดรับ        

เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม       

จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้น

เงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ 

 (3)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา           

คุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได   หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่         

มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  

ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทายประกาศนี้  และหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขัน

ไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูง

ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง

ดําเนินการสอบแขงขันนั้น 

  ขอ  169    ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

จะดําเนินการใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได   หรือไดรับคัดเลือกใน

กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน   ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือน

ตามคุณวุฒิก็ได   หากมีการระบุเงื่อนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศสอบแขงขันหรือ

คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งนั้น 

  ขอ  170    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 

หรือไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  ไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดใน

หมวด  3  วาดวยอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน   และประโยชนตอบแทนอื่นแลวแตกรณี 

  ขอ 170/1  กรณีพนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบล

ใหไปสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก  ที่องคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นแลว  เมื่อประสงคจะโอนไปดํารงตําแหนงที่สอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกไดนั้น  นายก

องคการบริหารสวนตําบลตองเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบใหพนจาก

ตําแหนง  โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวันเดียวกันกับคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่รับโอน  เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  หรือกรณีอ่ืนที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเห็นสมควรใหชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสามารถมีมติเห็นชอบใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจาก
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องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับโอน  โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทุกครั้ง  แลวรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ   
[ขอ  170/1  เพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน ฯ )  ลงวันที่  23 ธนัวาคม  2548]  

ขอ  171  ภายใตบังคับขอ 153 และขอ 164  เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลและใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม  เมื่อ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหาร

สวนตําบลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร

สถานศึกษาที่วางขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของไดตกลง

ยินยอมในการโอนนั้นแลว  และองคการบริหารสวนตําบลที่ ได รับโอนได เสนอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน 60  วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  เมื่อคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
[ขอ  171  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  พ.ศ. 2550  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2550]  

 ขอ  172  ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน  ตามขอ  171 วรรคสอง  

ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  1  คน           ประธานกรรมการ

  (2)  ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  2  คน        กรรมการ 

  (3)  ผูทรงคุณวุฒิ  1  คน          กรรมการ 

  (4)  นายกองคการบริหารสวนตําบล                          กรรมการ 

                       หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน 

 (5)  ทองถิ่นจังหวัด                กรรมการ  

 (6)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              กรรมการ  

               (7)  ผูแทนพนักงานสวนตําบล                       เลขานุการ 

                                            ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง             

 ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมประสงคเปนกรรมการตามขอ  172  (4) 

ใหแตงตั้งผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเปนกรรมการแทน 

 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ

ตามขอ  172 (2)  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด    ซึ่งเปนสวน

ราชการ  ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือขาราชการที่มีระดับตําแหนง

ระดับ  7  ข้ึนไปในสังกัดสวนราชการนั้น  หรือนายอําเภอในจังหวัดนั้น 
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 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณา  รับโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ  ตามขอ  172  (3)  

ใหองคการบริหารสวนตําบล  แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน  ก.อบต. จังหวัด  หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู

ความสามารถหรือผูมีประสบการณ  ในดานการบริหารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง  ดานกฎหมาย

และงานดานทองถิ่น  ซึ่งอาจเปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว 

 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามขอ  172  (7)  ให

นายกองคการบริหารสวนตําบล     พิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบล     ตําแหนงไมต่ํากวา

ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ

พิจารณารับโอน  ทําหนาที่ในงานดานธุรการตาง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน  งานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ  และที่ไดรับมอบหมาย 
[ขอ 172 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

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

  ขอ 173    หลักเกณฑการคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  และการกําหนดคุณสมบัติของผูที่มี

สิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อโอน    ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารง

ตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4  วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

  ขอ  174    ใหคณะกรรมการคัดเลือก  ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและ     

ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก   แลวประกาศผลการ

คัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณารับโอน 

  ขอ  175    ภายใตบังคับขอ 164   เพื่อประโยชนแกราชการ  องคการบริหารสวนตําบล               

อาจโอนสับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงเดียวกันได  โดยความสมัครใจของพนักงาน 

สวนตําบลผูโอน  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่ 

เกี่ยวของไดตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว   ใหองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของเสนอขอความ

เห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม   และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

  การโอนพนักงานสวนตําบลอื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร

สวนตําบล  อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน   และไดรับความยินยอมจากประธาน

กรรมการบริหา รองค กา รบริ หารส วนตํ าบลขององค การบริ หารส วนตํ าบลที่ จ ะ รับ โอนนั้ น                   

เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม  และไดรับ

เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
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  การโอนพนักงานสวนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิมอาจกระทํา

ไดตอเมื่อพนักงานสวนตําบลผูนั้นสมัครใจ   และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

( ก.อบต.จังหวัด )   ในการนี้  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตองพิจารณาโดย

คํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบ

ไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวน

ตําบลจะไดรับ   เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้  แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น

สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น 

  พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารงานบุคคลมีวาระการดํารงตําแหนงอยูในองคการ

บริหารสวนตําบลเดียวกันไดคร้ังละไมเกินสี่ป  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาใหองคการบริหารสวนตําบล       

รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เพื่อพิจารณาประสานการโอนยายสับเปลี่ยนตําแหนงภายใน

จังหวัด  กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะขอใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหาร

ขององคการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงเกินสี่ป  ใหรายงานคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล   เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไมสามารถประสานการ

โอนยายภายในจังหวัดไดใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

พิจารณาสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางจังหวัดตามเงื่อนไขตอไป   
[ขอ 175 วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. (เพิ่มเติม) ลงวันที่  17  กันยายน   2547] 

  ขอ 176   ภายใตบังคับขอ 171 และขอ 175 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่สําคัญ

เปนประโยชนตอราชการขององคการบริหารสวนตําบลโดยสวนรวม  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.

จังหวัด) อาจพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบใหโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบล

หนึ่งมาแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได โดย

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม  และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

กรณีเห็นวาเปนความขัดแยงในการบริหารงานหากอยู ร วมกันไมเกิดผลดีตอทาง

ราชการ  หากใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจะเกิดความเสียหาย  ใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลพิจารณาประสานการโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้น ไปดํารงตําแหนงในองคการบริหาร

สวนตําบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได  โดยใหดํารงตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่    

ไมสูงกวาเดิมโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 

(1) พิจารณาโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นสับเปลี่ยนกับพนักงานสวนตําบล 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหงอื่นที่มีความขัดแยงในการบริหารงานในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัด

เดียวกันกอน 
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(2) กรณีมีตําแหนงวางในองคการบริหารสวนตําบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกัน 

กอนที ่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะมีมติใหโอนไปดํารงตําแหนงที่วางนั้น  ใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกอน  จึงจะมี

มติโอนใหพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงดังกลาว 

(3) กรณีที่ไมสามารถโอนภายในจังหวัดไดตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นวาหากให 

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอยูตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการ  และเปนอันตรายตอพนักงานสวนตาํบลผู

นั้น  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณามีมติใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นประจําสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต. จังหวัด)  โดยกําหนดระยะเวลาประจําสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ไมเกิน 6 เดือน  เพื่อรอการโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอนระหวางจังหวัด

ตอไปโดยใหพนักงานสวนตําบลผูที่ประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ  ดังกลาว  ไดรับเงินเดือน

จากองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเดิม  และในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  หรือพนักงาน

สวนตําบลดังกลาวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นไดใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนงเพื่อโอนไปดํารง

ตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอื่นตอไป 
[ขอ  176  วรรคสอง   แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2547]  

ขอ 177 กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล หรือเพื่อ

การพัฒนาพนักงานสวนตําบล หรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานสวนตําบลกับนายก

องคการบริหารสวนตําบล และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดตามขอ 176 ได  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือพนักงานสวนตําบล ฝายใดฝาย

หนึ่ง หรือทั้งสองฝาย มีคํารองใหดําเนินการดังนี้  
(1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหโอน 

หรือโอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางองคการบริหารสวนตําบลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของ

พนักงานสวนตําบล ใหสอบถามความสมัครใจกอน  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาแลว

เห็นสมควรมีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  
(2) กรณีขอโอนระหวางจังหวัด  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง  หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีมติให

โอนหรือโอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางองคการบริหารสวนตําบลได  แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของ

พนักงานสวนตําบลใหสอบถามความสมัครใจกอน  เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลพิจารณา
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แลวเห็นสมควรมีมติเปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่เกี่ยวของมีมติใหเปนไปตามนั้น 

แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติดังกลาว 
กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล หรือมติของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาละเลยไมปฏิบตัติาม หรอื

ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)  

แจงผูกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว สําหรับ

พนักงานสวนตําบลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสั่ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลว ถือวาเปนความผิดวินัย   
[ขอ  177  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่  8  ตุลาาคม  2550]  

ขอ  178    การโอนพนักงานสวนตําบล ตามขอ 164 ขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และ       

ขอ 177 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังรับโอนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

ดังกลาว  ใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได  สอบคัดเลือกได  หรือไดรับคัดเลือกตามขอ 164 หรือตําแหนงที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใด ตามขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และขอ 177  และ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมมีคําส่ังใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนง     

ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงใหมีผลในวันเดียวกัน 

การสั่งโอนพนักงานสวนตําบล   และการสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

หมวด  8 
การรับโอน 

ขอ  179  การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น และการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใช

ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลใหรับโอนและแตงตั้ง

เปนพนักงานสวนตําบลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตาม

ขอ 116(2)  โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต  ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่

ไดรับอยูเดิม แตถาไมมีข้ันเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม  ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่

สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกับข้ันเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม  ตามหลักเกณฑการ

ใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือน แตถาเทียบแลวผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

สําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ

ตําแหนงนั้น  
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การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ       

มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและ

แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลจากผูไดรับการคัดเลือก  โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม 

และใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วา

ดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม 
[ขอ  179  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.2550  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2550]  

ขอ  180    ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อ

ประโยชนแกราชการ   องคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น  หรือ  ขาราชการ

ประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปน

พนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ  ประสบการณการทาํงาน 

และความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลสั่งรับโอน  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานสวนตําบล    สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือน  เทาใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล     ( ก.อบต.จังหวัด ) 

เปนผูกําหนด  แตจะตองไมสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับ

เดียวกัน 

ขอ  181    การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา

บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตามขอ  179  และขอ  180  ใหประธานกรรมการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลว   ใหมี

หนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่   

ทั้งนี้ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน 

การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลตาม                  

วรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   ใหความเห็นชอบกอน 

ขอ  182    การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา

บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล   ตองอยูภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 
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     (1)  ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน   ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน  

     (2)  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม                   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น 

     (3)  ผูใดไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิตั้งแตระดับ               

ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน  หรือไมเคยไดรับ    

แตงตั้งโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารง

ตําแหนงที่ตองใชวุฒิตั้งแตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้   เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน   

หากจะแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ เ ร่ิมตนจากระดับ  3 ข้ึนไป   ผูนั้นจะตองเปนผูสอบ              

แขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนั้นยังไมยกเลิก 

     (4)  การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน

บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน 

     (5) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู  หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนง           

สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแตงตั้งอยู 

ขอ  183    เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ

ผูที่โอนมาตามที่กําหนดในหมวดนี้   ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนั้น

เปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล 

หมวด  9 
การเลื่อนระดับ 

ขอ  184    การเลื่อนพนักงานสวนตําบลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ให

เล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได   หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือก

เพื่อดํารงตําแหนงนั้น  

ขอ  185    การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  หรือผูสอบคัดเลือกได ใหเล่ือนและ    

แตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแลวแตกรณี  สําหรับการเลื่อนและแตงตั้ง

จากผูไดรับคัดเลือก   ใหเล่ือนและแตงตั้งตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความ

ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว 

ขอ  186    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

จากผูสอบแขงขันได ใหเลื่อน และแตงตั้งได  ดังนี้ 
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 (1)  เลื่อนและแตงตั้งผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได 

ใหดํารงตําแหนงนั้น 

 (2)  การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูนั้นสอบแขงขัน

ไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได   สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 (3)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด  4  วาดวย

การคัดเลือก  

 (4)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้ง

ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  187    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจาก

ผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได  ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติใหดํารง

ตําแหนงในสายผูบริหารตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

(2) คุณสมบัติเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง

 (3) วิธีการ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหถือปฏิบัติตามขอ 86 ถึงขอ 101 

(4) การแตงตั้ง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อน

และแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

  ขอ  188    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล   ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับคัดเลือก   

(1)  เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน  ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือน 

ยังไมถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเล่ือนขึ้น            

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน   ดังตอไปนี้ 

 1)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 1  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น                 

 2)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น  

 3)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น  
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(2)  เล่ือนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง ไดแก เล่ือนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนไม   

ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดย

ไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้ 

1)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น  

2)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น  

3)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง

ตําแหนงระดับ 5  ของสายงานนั้น 

    (3)  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง  

    (4)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการ

และแบบประเมินทายประกาศกําหนดนี้ 

  (5)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อนและ

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   และใหมีผลไมกอน

วันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได 

   ในการดําเนินงานตามวรรคแรก  ใหประธานกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบล มี

คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  กรณีที่มีความเห็นวาสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได  

กําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผูขอเลื่อนระดับเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 

  ขอ  189    การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4               

ซึ่งเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 (1)  ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น   โดยไดรับ      

ทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 116 (1)  

 (2)  ไดรับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดให

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษตามขอ 116  (2)  

 (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการ คัดเลือก  

 (4)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  190    การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนด  

เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   ในตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
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 (1)  ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก        

ของสวนราชการ  ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนงไดถึง

ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 

1)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3     

หรือ 4 สําหรับระดับ 5  ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  

2)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4  

หรือ 5 สําหรับระดับ 6  ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  

(2)  ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความ

ชํานาญเฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 5  

หรือ  6  ดังนี้ 

1)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3       

หรือ 4 หรือ 5  

2)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 2 – 4            

หรือ  5  หรือ  6 

      ทั้งนี้  การกําหนดตําแหนงตาม (1) และ (2) ระดับตําแหนงที่จะปรับปรุง  ตองไมสูงกวา

ระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสังกัด 

(3)  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นชอบกําหนดตําแหนง

และระดับตําแหนงตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ยกเวน

การจะปรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก

ระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตาม (1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติ

ครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว   และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณและ

คุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด  

(4)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ  การจะ   

พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหนงเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   พิจารณาโดยใชแบบประเมิน

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2)  ซึ่งใชสําหรับ

การปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตน

จากระดับ 2 ข้ึนเปนระดับ 6 เทานั้น 
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(5)  ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว  ในชั้นแรก   ตองมีคําบรรยาย

ลักษณะงานของตําแหนงที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน    อาจ

ตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต

การทํางานจริงในพื้นที่  การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่พนักงานสวนตําบลผูนั้น

รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  

(6)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้  

1)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น 

2)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1   ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น 

3)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2   ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น 

 4)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2    ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น 

(7)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 

 1)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่           

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่ 

จะแตงตั้ง และ  

2)  เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตัง้

ในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยไม

อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตอง     เปน

นายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  1  และ

ระดับ  2  ที่ลักษณะงานดานเดียวกันกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง  ตามบัญชีจัดกลุมงานที่เกี่ยวของและ

เกื้อกูลกันที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  กําหนด  ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไม

ครบ 2 ป แตนับรวมหลาย  ๆ  ชวงเวลาแลวครบ 2 ป   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 

อนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได  และ   

3)  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่

แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง   ดังนี้ 
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คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง   

 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ตําแหนงในสายที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 

   หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 

  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

 

9 ป 

8 ป 

 

6 ป 

 

 

11 ป 

10 ป 

 

8 ป 

 

 

13 ป 

12 ป 

 

10 ป 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 

- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

- ปวส.หรืออนุปริญญา 3  ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

 

 

7 ป 

6 ป 

 

9 ป 

8 ป 

 

-  การนับระยะเวลาตาม  3)  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคย

ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น  ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตาม

บัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานสวนตําบล   ที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน 

-  การพิจารณาคุณวุฒิตาม 3) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม        

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้น และใหพิจารณาจาก

วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม

ภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใชใน

การพิจารณาได  

4)  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน  ดังตอไปนี้ 

-  เลื่อนระดับ  4  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา 

ข้ัน  7,560  บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น  7,170  บาท 

-  เลื่อนระดับ  5  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา     

ข้ัน  9,230  บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น  8,770  บาท 

-  เลื่อนระดับ  6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา            

ข้ัน  11,350  บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น  11,350  บาท  
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(8)  วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   

 1)  ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนง

นั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะหนาที่

และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึง

ขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

( ก.อบต.)  กําหนด 

2) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพื่อ

คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ  (เลื่อนไหล)  ประกอบดวย 

- ประธาน  ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล  หรือผูที่เคย

เปนขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย           

1  ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

         -  กรรมการ  ที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล  หรือเคยเปนขาราชการ

หรือพนักงานสวนตําบลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอ

ประเมินหรือผูทรงคุณวุฒิดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น  ๆ   ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษใน

ความสามารถจํานวนไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกิน  5  คน 

         -  เลขานุการ  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ  จํานวน  1  คน  

โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน  กําหนด

ประเภท จํานวนผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให

สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือก 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     

         -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มอบหมาย 

3)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้  
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(9)   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และใหมีผลไมกอนวันที่ผาน

การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนด 1 เดือน หลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดให

ความเห็นชอบ 
[ขอ  190 (7) ...2)  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548)  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2548]  

[ขอ  190 (7) ...4)  แกไขอัตราเงินเดือนเพื่อใหสอดคลองตาม พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

ตามมติ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2551 แลว ]  

[ขอ  190 (8) ...2)  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของ  อบต.  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2547]  

 

  ขอ  191  การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนด     

เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 

          (1)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5/6 ว หรือ 7 

ว หรือ  7 วช  สําหรับระดับ 7 วช ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงกอน ทั้งนี้การกําหนดระดับ

ตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทาที่พนักงาน

สวนตําบลตําแหนงนั้นสังกัด ยกเวนกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดเห็นวาผูดํารงตําแหนงในสายงานผู

ปฏิบัติในระดับ 6 ว ผูใด เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ 

7 ว หรือ  7 วช  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล(ก.อบต.จังหวัด) เปนการเฉพาะราย แมวาเมื่อปรับปรุงระดับตําแหนงแลวจะมีระดับตําแหนงสูงกวา

หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา  
[ขอ  191 (1)  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ  

อบต.  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ   254]  

 (2)  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นชอบกําหนดตําแหนง

และระดับตําแหนงตามขอ  (1)  ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   ยกเวนการ

จะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7(ว) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติ

ครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว   และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ 

คุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   

(3)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ การจะ

พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด  ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหนง   เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใชแบบประเมิน

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ    ( สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 )   
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(4)  ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงาน

ของตําแหนง(Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม  และหากรายละเอียดของขอมูลไม

ชัดเจน    อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง

การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่  การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่พนักงานสวนตําบลผู

นั้นรับผิดชอบ   หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  

               กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดเห็นวาผูดํารงตําแหนงสายงานผูปฏิบัติใน

ระดับ 6(ว.) ผูใดเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับ 7(ว.) 

หรือระดับ 7 (วช.)  แตไมอาจเสนอปรับปรุงใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได เนื่องจากเมื่อปรับปรุงระดับตําแหนง

แลวจะมีระดับตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาสวนราชการ ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดับ

ตําแหนงดังกลาวตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนการเฉพาะรายได ดังนี้  

 1)   การปรับปรุงระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่เปนตําแหนงประเภท

วิชาชีพใหเปนระดับ 7(วช.)  ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวน

ที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  

 2)  การปรับระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบล ที่ไมใชเปนตําแหนงประเภท

วิชาชีพ ใหเปนระดับ 7 (ว.)  ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวน

ที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว  และไดมีการประเมินลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ

และคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.)กําหนด                            
[ขอ  191 (2)-(4)  แกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่  26  ธันวาคม 2545]  

(5)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 1)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 5  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 6  (ว)  ของสายงานนั้น 

 2)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น   

(6)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 

1)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม           

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ 

 2)  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน     

ที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 
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คุณวุฒิ    เล่ือนขึ้นดํารงตําแหนง  

 ระดับ 6 ระดับ 7 

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 

6 ป 

4 ป 

2 ป 

7 ป 

5 ป 

3 ป 

       -  การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคย

ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น   ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด    มานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได

ตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานสวนตําบล    ที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ

เกื้อกูลกัน  

        -  การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข)   ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณาจาก

วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล  เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม

ภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลกอน    จึง

จะนําวุฒินั้นมาใชในการพิจารณาได  

3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้   

-  เลื่อนระดับ  6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาขั้น  11,350  บาท 

และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น  11,350  บาท 

- เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาขั้น  13,960  บาท 

และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น  13,960  บาท ”  

      (7)  วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   

             1)  ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารง

ตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะ

หนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญ

ถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล  ( ก.อบต. ) กําหนด 

2)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานสวนตําบล    เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนง

สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  จํานวนไมนอยกวา 5 คน กรณีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนผูดําเนินการ ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
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กรรมการ         ผูแทนสวนราชการ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวน

ตําบลหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูมีประสบการณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการ โดยให

ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลเปน

ผูดําเนินการ ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่

เทียบเทากองเปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและ

เลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ 

   -  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท 

จํานวนผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให 

สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือก 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     

   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย 

3)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายประกาศนี้ 

(8)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการ

ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนดหนึ่งเดือน  หลังจากที่คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ใหความเห็นชอบ 
[ขอ  191 (6) ...3)  แกไขอัตราเงินเดือนเพื่อใหสอดคลองตาม พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

ตามมติ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2551 แลว ]  

  ขอ  192   การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ               

ที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนั้นวาง   โดยวิธีการ           

คัดเลือกตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก 

  ขอ  193    การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  ใหเล่ือนและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑ    ดังนี้  

(1)  ตําแหนงผูบริหารระดับ 7    

1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 

 



- 79 - 

3)  ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

4) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

(2)  ตําแหนงผูบริหารระดับ 8  

1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 

 

3) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

4) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป 

ขอ  194    หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารให 

ดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 

เงื่อนไขการคัดเลือกที่กําหนดในหมวด  4  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ  ตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล                 

ที่กําหนดในหมวด  12 

  ขอ  195    การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับทีสู่งขึน้ใน

องคการบริหารสวนตําบลตามขอ 192 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเล่ือนและ

แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   และใหมีผลไมกอน

วันที่ผานการคัดเลือก 

ขอ  196   การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตําบล  ไดรับเงินเดือน 

ที่กําหนดในหมวด 3 

  ขอ  197    การเลื่อนพนักงานสวนตําบลที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรง  หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่

สูงขึ้น  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงาน   สวนตําบลผู

นั้นไดเปนตนไป 
 

หมวด  10 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ขอ  198    พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมตอตําแหนงหนาที่   และปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ  ถือวาผูนั้นมีความชอบ
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จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการไดเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ตามควรแกกรณี 

  ขอ  199    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดย

คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย   และการปฏิบัติ

ตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล    

  ขอ  200   การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนด

ในหมวดนี้   ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

  ในกรณีที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด   ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น

ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให 

  ขอ  201    ในหมวดนี้ 

      "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 

      "คร่ึงปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 

      "คร่ึงปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

      "คร่ึงปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 

  ขอ  202    ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมาย   ประเมินประสิทธิภาพและ         

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดในหมวด 12 

  ขอ  203    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้ 

          (1)  คร้ังที่หนึ่งครึ่งปแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

                  (2)  คร้ังที่สองครึ่งปหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถัดไป 

  ขอ  204    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับ

เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น  

  ขอ  205    พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้ง

ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)   ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ  และดวย

ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  202  

แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  
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(2)  ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทาง

วินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความ   

ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและได

ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้น

มาแลว   ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่  1  เมษายน   หรือวันที่     

1 ตุลาคม   ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 

(3)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 

(4)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(5)  ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

(6)  ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา     

อบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ   ตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาฝกอบรม  และ 

ดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

(7)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา   หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว        

โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(8)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน   

แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 

          1)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

          2)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

          3)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 

         4)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ          

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

          5)  ลาพักผอน 

          6)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

         7)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย             

ที่ไมใชวันลาปวยตาม (8) 4)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
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  ขอ  206    พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละ

คร้ังตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 205  และอยูใน 

หลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด

ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 

(2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐ          

ส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเร่ิม

หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 

(3)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการ               

ตอสูที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง          

ราชการเปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน

พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน

ผลดียิ่งแกประเทศชาติ 

  ขอ  207    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตาม ขอ  205  และขอ 206  

ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ  202   มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  

โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม

กับการเปนพนักงานสวนตําบลและขอควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น  พรอม

ดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบล 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดวย 

  ขอ  208    การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  205 (8) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ   

เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 205  (5) หรือ (6)   ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน     

เปนเกณฑพิจารณา 
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  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดโอน เล่ือนตําแหนง  ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการ

ในหนวยราชการอื่น  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติงาน

ในองคการระหวางประเทศตามขอ  205 (8)  (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและการ

ปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

  ขอ  209  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ 207  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใด 

อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ  205  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ

การเปนพนักงานสวนตําบล  ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมี 

ผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ  206  ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  คร่ึงปแรกไมถึงหนึ่งขั้น  ถา

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลได

พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการ

เล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งให

เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได  แตผลการปฏิบัติงานทั้งป

ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด

ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 

(2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐ    

ส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ 

(3)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย   หรือมีการตอสูที่

เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 

(4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง             

ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากและ

งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน                   

ผลดีแกประเทศชาติ 

  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อน

ข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น  แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได   เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับ

จํานวนเงินที่จะใชเล่ือนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง  พนักงาน

สวนตําบลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไมมีขอจํากัด
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เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

อาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

  ขอ  210   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล  ซึ่งในครึ่งปที่

แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 205 (8) (ช)   ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดคร้ังละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติ

หนาที่ราชการ   โดยใหส่ังเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเล่ือน  ทั้งนี้  ใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

  ขอ  211    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ถาประธานกรรมการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบล เห็นสมควรใหพนักงานสวนตําบลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาไดมี 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสั่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน  

และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย  เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ   ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดังนี้ 

(1)  ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด   หรือจะตองถูกลงโทษ

ภาคทัณฑ  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหส่ัง

เล่ือนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการ

ไปแลวก็ตาม 

(2)  ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น

เงินเดือน  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหงดเลื่อนขั้น

เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะ

เหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนใน

คร้ังที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย   แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจาก

ราชการ  สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 

(3)  ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 

จากราชการ  หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่        

ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี  ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ  ไป 
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  ขอ  212    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล  เห็นสมควรใหผูใดไดเล่ือนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  

ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนาย     

แกตางให   และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย  

เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา  ดังนี้ 

(1)  ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได           

ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนไว   แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

(2)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก   ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ    

เลื่อนไว   ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล

พิพากษาใหลงโทษ   ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้น 

เงินเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ  

สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 

(3)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลาย    

คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ  ไป 

  ขอ  213   ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรอการเลื่อนขั้น

เงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูใดไว เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 211  และเหตุถูก

ฟองคดีอาญาตามขอ  212   ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและ

การพิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ   และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ 211 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ 212 (1) (2) หรือ (3)  แลวแตกรณี  

ทั้งนี้  โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา  เวนแต 

ผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  211  หรือตามผล

ของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ  212  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ

เลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  
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 ขอ  214    ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น 

สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่  

30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ 

  ขอ  215    ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น 

สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 

ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แตกอนที่จะมี     

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลัง

ไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเล่ือนนั้นก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจากราชการเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได 

  ขอ  216    พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดคร่ึงขั้น

ตามขอ  205  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา  หรือการมาทํางานสาย

ตามที่กําหนด  แตประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให

โดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะราย 

  ขอ  217    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหดําเนินการตามขอ  199  โดยให

องคการบริหารสวนตําบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้   

และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน

ตําบลทุกตําแหนง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดังกลาว 

ขอ  218    ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  กําหนดวงเงินที่ใชใน                

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล   ใหเปนไปตามที่  

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  

  ขอ  219    พนักงานสวนตําบลผูใดถึงแกความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ    เพื่อประโยชนในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญ    ทั้งนี้ ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใช

บังคับโดยอนุโลม  
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  ขอ  220    ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดย

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ  แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล 

  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ตาม                   

วรรคหนึ่ง ใหกําหนดรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ชื่อพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตาย  และประวัติการรับราชการของพนักงาน

สวนตําบลผูถึงแกความตาย 

(2) รายงานเหตุที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อ

ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 

(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา  

   ขอ  221    เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงาน

ดังกลาวแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

จํานวนไมเกิน 3  คน  ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวน

ราชการ   เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความ

ตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

  ขอ  222    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น 

เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ  220  โดยใหพิจารณา ดังนี้ 

(1) พนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(2) เหตุที่ทําใหถึงแกความตาย  มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง        

ของผูตาย หรือจากความผิดของผูตาย 

(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
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ขอ  223    เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 222  แลว   ใหเสนอความเห็นในการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา 

  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ  224    การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  ผูถึงแก

ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   ( ก.อบต.จังหวัด )                 

ตามขอ  223   โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเทานั้น 

หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัติงาน 

  ขอ 225   ใหกําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี ้

(1)  องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบล 

ขนาดใหญ 

(2) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 2 และ ชั้น 3  กําหนดใหเปนองคการบริหาร 

สวนตําบลขนาดกลาง 

(3) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 กําหนดใหเปนองคการบริหาร 

สวนตําบลขนาดเล็ก    

  ขอ  226  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   และกฎหมายอื่นที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

  ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง   ใหคํานึงถึงความตองการ และ               

ความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล    โดยใหมีการแบงสวนราชการ   ดังตอไปนี้ 

(1)  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(2)  กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ใหสวนราชการตาม (1)  มีฐานะเปนกองหรือเปนสวน 

ขอ  227    ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ     

อยางอื่นตามขอ 226  วรรคสอง (2)   ซึ่งถือวาเปนสวนราชการหลักขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
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    (1)  กองคลัง  หรือสวนการคลัง 

(2) กองชาง  หรือสวนโยธา 

สวนราชการที่องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดไดตามความเหมาะสมของ 

แตละองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

(1) กองหรือสวนสงเสริมการเกษตร 
(2) กองหรือสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(3) กองหรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(4) กองหรือสวนราชการอื่นตามความตองการและความเหมาะสมขององคการ 
บริหารสวนตําบล 

ขอ  228    ภายใตบังคับขอ 229  องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดกอง  หรือ

สวนราชการอื่นไดตามความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล   โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

ขอ  229    ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 231 ใหองคการบริหาร

สวนตําบล  จัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ

กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นภายในกรอบที่กําหนด ดังนี้ 

(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  

ราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล   และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใด

ในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน

องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบัติราชการขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

(2) กองคลัง หรือสวนการคลัง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย  

การรับ  การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบสําคัญ   ฎีกางาน

เกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง   คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 

ฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินตาง ๆ    การจัดทําบัญชีทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง  ๆ 

การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําป   งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการ

บริหารสวนตําบลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(3) กองชาง  หรือสวนโยธา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ   

การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ           

การตรวจสอบ  การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ   งานการกอสรางและ

ซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ
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ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ   

งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

   ขอ  230    การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศจัดตั้งขึ้น ให

กําหนดใหครอบคลุมภารกิจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนดหรือภารกิจหนาที่ที่

องคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติ  และการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว  ตองมีความ

ชัดเจนและไมซ้ําซอนระหวางกองหรือสวนราชการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล นั้น 

   ขอ  231    การแบงสวนราชการภายในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล

จัดแบงสวนราชการภายในไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 

(1)  การจัดแบงสวนราชการภายใน  ใหพิจารณาจัดแบงตามความเหมาะสมและ     

ความจําเปนตามภารกิจหนาที่และปริมาณงานของสวนราชการนั้น  โดยจัดแบง ฝาย กลุมหรือชื่องานอื่นใด

เปนจํานวนเทาใดตามที่เห็นสมควรและเปนที่เขาใจไดถึงภารกิจหนาที่ของฝายหรือกลุมงานนั้น 

(2)  การกําหนดอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในที่ได 
จัดแบงนั้น   จะตองกําหนดใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกับสวนราชการอื่น และตองอยูภายในกรอบ 

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการนั้น 

  ขอ  232   การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ  และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ 229 และขอ 231  ให

องคการบริหารสวนตําบล จัดทําเปนรางประกาศองคการบริหารสวนตําบล  แลวเสนอใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ใหความเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล( ก.อบต.จังหวัด )   

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ลงนามในประกาศใช

บังคับตอไป 

ขอ  233    การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม  เพื่อรองรับภารกิจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล   หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล    

ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือสวนราชการขึ้นใหม  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอเหตุผลความจําเปน และราง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม   เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้ 

(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม 

(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น 
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(4) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอง                 

จัดตั้งเปนหนวยงานระดับกองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในสวนราชการนั้น 

(5) รางประกาศองคการบริหารสวนตําบล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดย

กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและการจัดแบงสวนราชการ

ภายในตามขอ 232 

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ใหคํานึงถึง

ภารกิจ   อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด  ลักษณะงาน   

คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเปนความเหมาะสม  ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  

และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  234    เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาการขอ

จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ  233  แลว  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม  และอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบลที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม    เปนการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือ

สวนราชการอื่นภายในองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง  ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับ และดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม   และ

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งเปนการกําหนดตําแหนง

เพิ่มใหม ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับและดําเนินการ

ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

(3) กรณีมีมติเปนประการอื่นใด  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติของ            

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น 

  ขอ  235    อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ในการ

ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  236    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ให

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองคการบริหารสวนตําบล        

กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และลําดับความสําคัญของ   

แผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบาย        
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ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล 

 (2) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร 

สวนตําบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จะใหมีรองปลัดองคการ            

บริหารสวนตําบลเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวย   ก็ได 

  ในกรณีที่มีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมาย 

  ขอ  237    ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    มีหัวหนาสาํนกังานปลดัองคการ

บริหารสวนตําบลคนหนึ่ง  เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง   และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

  ขอ  238   ในกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีผูอํานวยการกองหรือหัวหนา             

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นคนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองหรือสวนราชการนั้น 

  ขอ  239    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล            

การกําหนดใหตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใดที่มิไดกําหนดไวตามประกาศนี้  บังคับบัญชา   

พนักงานสวนตําบลในสวนราชการใด ฐานะใด  ใหเปนไปตามที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลมอบหมายโดยทําเปนหนังสือ    

   ขอ  240    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจในการสั่ง 

การอนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะพึง

ปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมายใด ใหผูดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการ

แทนก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจในการสั่ง  

การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ  หรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว

เปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น

ปฏิบัติราชการแทนได   ดังนี้ 
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(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการ

กอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                  

ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(3)  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น อาจมอบให                   

พนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้น  

การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ 

  ขอ  241    เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ  240  โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่            

ตองรับมอบอํานาจนั้น   และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 

  ขอ  242    ในการมอบอํานาจตามขอ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผูมอบอํานาจ       

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจาย           

ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

  เมื่อไดรับมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ           

ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

  ขอ  243    การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล     

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได                

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ  244    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล             

ในกรณีที่ไมมี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล เปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลายคน  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหนึ่งเปน

ผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

ราชการได    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปน

ผูรักษาราชการแทน 

  ในกรณีที่ไมมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได    

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวน



- 94 - 

ตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษา

ราชการแทนก็ได 

  ขอ  245    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล                

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้นคนใดคน

หนึ่งที่เห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได   แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ในกองหรือสวนราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งพนักงานสวน

ตําบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

  ขอ  246    ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

  ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย         

หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน   ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชน        

เดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาที่

อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน  มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่

เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวยแลวแตกรณี 

  ขอ  247    การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในประกาศนี้  ไมกระทบกระเทือน

อํานาจประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานสวน

ตําบลอื่น เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย 

  ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง    ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือ

ผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่ 

  ขอ  248    ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นวางลงหรือผูดํารงตําแหนง

ไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ

รักษาราชการแทน    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบล มอํีานาจสัง่ใหพนกังานสวนตาํบลที่

เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ   ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด  ให

รักษาการในตําแหนงนั้นได 

  ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น             

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              

คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการ         

ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี 



- 95 - 

หมวด  12 
การบรหิารงานบุคคล 

สวนที่ 1 
การสั่งพนกังานสวนตําบลประจาํองคการบรหิารสวนตําบล 

  ขอ  249    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีอํานาจสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการ

บริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได   ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  

ดังตอไปนี้ 

 (1)  เมื่อพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิด

วินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา   เวนแตเปนความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟองนั้น  พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให

และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการ

เสียหายแกราชการ 

(2)   เมื่อพนักงานสวนตําบลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา
เปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคาํพพิากษาถงึ

ที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัยรายแรง 

(3)  เมื่อพนักงานสวนตําบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ   และผูบังคับบัญชาได 

ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเปนเหตุให

เสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(4)  เมื่อพนักงานสวนตําบลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปน

หนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับ

สารภาพเปนหนังสือ 

(5)  เมื่อพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนใน

กรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงาน

สวนตําบล 

(6)  เมื่อพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน   หรือ

มีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน

ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสมกับตําแหนง

หนาที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  และการ

ดําเนินการทางวินัย 
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(7)  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา    หรือมีกรณีเปนที่

สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว

เห็นวากรณีมีมูล  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

(8)  เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

(9)   เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 

(10)  เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนขององคการบริหารสวนตาํบลให

ไปศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศ  หรือตางประเทศ 

(11)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  250    ในการเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว  

ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดังตอไปนี้ 

(1)  คําชี้แจง  เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ  และระยะเวลาที่จะสั่ง          

พนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบล  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกเดือน   เวนแตการสั่งประจํา

องคการบริหารสวนตําบลตามขอ  249 (8) (9) และ(10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา 

(2)  หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งให   

ประจําองคการบริหารสวนตําบล  ยกเวนกรณีตามขอ  249 (8) (9) และ (10) 

  ขอ  251    การสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว    

ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งไดตามมติของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา  เวนแต กรณีส่ังประจําองคการ

บริหารสวนตําบลตามขอ 249 (8) (9) และ (10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา 

  เมื่อมีการสั่งพนักงานสวนตําบลผูใดใหประจําองคการบริหารสวนตําบลแลว  และถา

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่ง                 

ใหผูนั้นประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ  คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดอีกไมเกินหนึ่งป  ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลา

เดิมไมนอยกวาสามสิบวัน   เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ 

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวันได 

  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความตามขอ 252 (1) และ (2) มาใช              

บังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  252    ในการเสนอขอให  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว

ตามขอ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา เพื่อประโยชนตอการบริหาร 

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล  และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนงผูที่ถูกสั่งใหประจํา

องคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขอ 250 (1) และ (2)  และใหเสนอ

ขอกําหนดตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มใหม  เพื่อรองรับพนักงานสวนตําบล ผูถูกสั่งให

ประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบล

วางลงใหยุบเลิกตําแหนงได    

  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังพนักงานสวนตําบลผูนั้นให

ประจําองคการบริหารสวนตําบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

และใหนําความที่กําหนดใน  ขอ 251  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  253  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งผูใดใหประจํา 

องคการบริหารสวนตําบล  โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว    เมื่อหมดความจําเปนหรือครบ

กําหนดเวลาตามขอ 251  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่ังใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

  ขอ  254    การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน    

การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลที่ถูกสั่งให  ประจําองคการบริหาร

สวนตําบลเปนการชั่วคราวใหถือเสมือนวาผูถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม 

สวนที่ 2 
การสั่งพนกังานสวนตําบลไปชวยปฏบิัติราชการ 

  ขอ  255    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหพนักงานสวน

ตําบลในสวนราชการหนึ่งไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบล       

เดียวกันเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม 

  การสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง   ใหคํานึงถึงภารกิจ 

หนาที่ที่ตองไปปฏิบัติวามีความเหมาะสม   สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดวย 
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  ขอ  256    หามสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวน

ตําบลอื่น  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น   เวนแตกรณีมีความ

จําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลอาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลอื่น  สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นได  โดยใหพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความ

เสียหายกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานสวนตําบลไดทํา
ความตกลงกันโดยทําเปนหนังสือ 

(2) พนักงานสวนตําบลผูที่จะถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจที่จะไป
ชวยปฏิบัติราชการในหนวยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 

(3) พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไป
ชวยปฏิบัติราชการนั้น   และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดวย 

(4) การสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการ  ใหส่ังไดเปนการชั่วคราว   

คร้ังละไมเกิน   6  เดือน  และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันใหส่ังชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 คร้ัง  และเมื่อครบ

กําหนดแลว ใหสงตัวพนักงานสวนตําบลผูนั้นคืนองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดโดยเร็ว 

    ขอ  257  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ไปดํารงตําแหนงหรือมาชวยปฏิบัติ

ราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นไดเปนการชั่วคราว  โดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม  โดยผูวาราชการ

จังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน  แตกรณีที่เปนขาราชการอื่นซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวา

ราชการจังหวัด  ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งของผูนั้นเสียกอน 

  กรณีการขอยืมตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่นมาชวยปฏิบัติราชการใน

องคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว  อาจกระทําไดโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดมีคําส่ัง

ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้น  มาชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลตามเวลาที่

กําหนดครั้งละไมเกิน  6  เดือน  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลกับตนสังกัดเดิมจะตองตกลงกันโดยทําเปน

หนังสือและตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากพนักงานสวนทองถิ่นผูนั้น 

  ทั้งนี้  จะตองมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไมนอยกวา  15  วันตอเดือน  จึงจะไดรับเงิน 

คาตอบแทนการชวยราชการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

(ก.อบต.จังหวัด)  กําหนด  

[ขอ  257  แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสรางการแบงสวนราชการ ฯ )  ลงวันที่  25 ตุลาคม  2548]  
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สวนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

ขอ  258    ใหองคการบริหารสวนตาํบลมีการพฒันาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ  เปน

พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาทีใ่หปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลกัและวิธี

ปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ด ี 

  ขอ  259    การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ตามขอ 258   ตองดําเนินการพัฒนาให

ครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนด  เชนการพัฒนา  ดาน

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรมทางไกล  หรือการ

พัฒนาตนเองก็ได 

 หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความ            

จําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได    ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบล          

ที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดเปน

หลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความ

เหมาะสมตอไป 

  ขอ  260    การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่   ใหองคการ

บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา   และการฝก

ภาคสนาม 

 ขอ  261    การพัฒนาพนักงานสวนตําบลนี้  อาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )       

องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด   หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น

หรือภาคเอกชนก็ได 

  ขอ  262   การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมนี้  

ใหกระทําภายในระยะเวลาที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ขอ  263    การพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม                   

ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(1)  การปฐมนิเทศ  ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
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(2)  หลักสูตรการพัฒนาใหเปนไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด  ประกอบดวยการพัฒนาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงาน

สวนตําบลบรรจุใหม   และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบล  

(3)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ 

หลายวิธีการควบคูกันไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล เชน การงบประมาณ   

ส่ือการฝกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม  และกลุมเปาหมายที่จะเขารับ

การอบรม 

(4)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ประเมินผลและติดตาม

ผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  

และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

  ขอ  264    ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  เพื่อเพิ่มพูนความรู           

ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ  265    ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล   และการ

พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือ

โอนมาดํารงตําแหนง  ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

  ขอ  266    การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น  ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง

หรือ มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ   โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเปน

รายบุคคลหรือเปนกลุม   ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหา

ความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน   การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือ

ขอเสนอของผูอยูใตบังคับบัญชาเอง 

ขอ  267    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาทั้ง  5  ดาน  ไดแก 

(1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน    

โดยทั่วไป  เชน  ระเบียบกฏหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ 

เปนตน 

(2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด               

งานดานชาง   

(3)  ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน    เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เปนตน 
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(4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ      

ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร

และส่ือความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

(5)  ดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  ขอ  268   ข้ันตอนการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  แบงไดดังนี้ 

(1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทําดังนี้ 

        1)   การหาความจําเปนในการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง              

การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะ

ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

    2)  ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน            

ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และ 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

(2)  การดําเนินการพัฒนา  ใหกระทําดังนี้ 

    1)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม    เมื่อผูบังคับบัญชาได        

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  

ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชา

จําเปนตอง   ไดรับการพัฒนา  ไดแก  การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือก

ประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสม  เชน  การใหความรู   การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดูงาน  การประชุม

เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เปนตน 

2) วิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใต 

บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือ

เขารวมสมทบกับหนวยราชการอื่น    หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปน 

ผูดําเนินการ 

(3) การติดตามและประเมินผล  ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยาง

ใกลชิด  และใหมีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผานการประเมินผลแลว  ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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  ขอ  269    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล              

เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการใน

ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดตามกรอบของ

แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กาํหนด โดย

ใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

  ขอ  270    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล   ประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธานกรรมการ 

(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       เปนกรรมการ 

(3) ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอื่น    เปนกรรมการ 

(4) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ  271    แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) หลักการและเหตุผล 

(2) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

(3) หลักสูตรการพัฒนา 

(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ  272    หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน     

การพัฒนาพนักงานสวนตําบล   การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงตางๆ   ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง

ขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรม

และจริยธรรม  

ขอ  273    เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ตองกําหนดใหมีความชัดเจน 

และครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล

ทุกตําแหนง   โดยกําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ป

ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
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  ขอ  274    หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานสวนตําบลแตละตําแหนงตองไดรับการ

พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 

(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ขอ  275    วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล             

( ก.อบต. จังหวัด )  ดําเนินการเอง   หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ  

หรือดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สวนราชการ หรือ

หนวยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 

(2) การฝกอบรม  

(3) การศึกษา หรือดูงาน 

(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

  ขอ  276   งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรร

งบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล   ตามแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลอยาง 

ชัดเจน แนนอน   เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  277    การติดตามและประเมินผลการพัฒนา   องคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมี

ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ

ของการพัฒนา  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  

 ขอ  278    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม      

ขอ  271  แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา 

กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณ

ที่องคการบริหารสวนตําบลจัดสรรสําหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
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จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนา

พนักงานสวนตําบลตอไป 

  เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  3 ป แลว ให

องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม  ขอ  271  เปน

ระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลดวย 

  ขอ  279    ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ตามขอ  278  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นวาแผนการพัฒนา                   

พนักงานสวนตําบลยังไมเหมาะสม  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนา

พนักงานสวนตําบลดังกลาวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หาก

องคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีความเหมาะสมแลว   และได

แจงยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ให

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 

เปนประการใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และองคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )   

  ขอ  280   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกํากับ

ดูแลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล    ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวน

ตําบลที่ไดประกาศใชบังคับ  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  281  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง 

การเพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน

การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ขอ  282    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน

ประเทศ     ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง  ใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลที่มีอยู   โดยใหมี

ผูปฏิบัติงานเพียงพอ   ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม 

  ขอ  283    พนักงานสวนตําบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
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(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป   ผูไปศึกษาขั้น 

ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม   

ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปน

กรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปน               

ผูที่มีความประพฤติดี   และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(4) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา  

เวนแตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามประกาศ

กําหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 

(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะ 

ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ขอ  284    การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพิจารณาตาม 

แนวทางดังตอไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา   โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน 

กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  

เวนแตพนักงานสวนตําบลตองการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลเห็นชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย   หรือกระทรวง 

ศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว 

  ขอ  285    พนักงานสวนตําบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร 

ดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาดวย  

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม 

(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  

(3) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา 

(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 283 (3) 

ขอ  286    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษา

ใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 

  หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล   อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาค
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การศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 คร้ังหรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลว

หากมีเหตุผลความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  287    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอง

รายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา    

หากพนักงานสวนตําบลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร   ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา   หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได 

  ขอ  288    ใหองคการบริหารสวนตําบล ทําสัญญาใหพนักงานสวนตําบลที่ไปศึกษา

เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

  พนักงานสวนตําบลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่

ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน 

ทุน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

 

  ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา   

ก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน 

  การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ        

วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ  289    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ

กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว  จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว     

ทั้งนี้  ตองไมเกิน 7 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 

แลวแตกรณี 

  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือ                   

ผลงานวิจัยใหองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดดวย 

  ขอ  290    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนักงานสวน

ตําบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณี

ใด ๆ ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที 

  ขอ  291    การรับเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา    เพิ่มเติมใน

ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  292    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใช

บังคับตามประกาศนี้   ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม

ตามประกาศนี้ 

  ขอ  293    การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม   ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม  และดูงาน

ในตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมที่กําหนดไวในระเบียบ

ดังกลาว ใหหมายความถึงองคการบริหารสวนตําบลดวย  

  ขอ  294    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานสวนตําบล  ไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  ขอ  295   การอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใน

ตางประเทศกอนวันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ให

เปนอันใชได และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตาม

ระเบียบวิธีการนั้นตอไป แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่

กําหนดในระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด  

สวนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ  296    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการ            

ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  เล่ือนขั้นเงินเดือน  พัฒนา                  

พนักงานสวนตําบล   เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล   และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล      

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ                  

และประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา   ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                

คุณธรรมและจริยธรรม   ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล  โดยจัดทําการ

ประเมินอยางนอยปละ 2 คร้ัง   และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย   

ขอ  297    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตามประกาศนี้                   

มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์

ของงานเปนหลัก   
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  ขอ  298    การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปน

เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และนําผลการ

ประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

(1)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ  

(2)  การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 

(3)  การแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

(4)  การใหออกจากราชการ 

(5)  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

  ขอ  299    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ใหประเมินจากผลงาน

และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน    โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

(1)  ปริมาณงาน 

(2)  คุณภาพของผลงาน 

(3)  ความทันเวลา 

(4)  ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใช  และประสิทธิผลของงาน 

(5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 

 

  สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

(1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

(2)  การรักษาวินัย 

(3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอื่น  ๆ  เพิ่มเติมได              

ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ   

ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70   

  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาใชตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้  หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 

  ขอ  300    ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมิน

และผูรับการประเมิน  เชน   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน  ทั้งนี้         

ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ  หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่              

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดขึ้นดวย  
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  ขอ  301    ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ปละ  2  คร้ัง  ตามรอบ

ปงบประมาณ  คือ 

       (1)  คร้ังที่  1  ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 

       (2)  คร้ังที่  2  ระหวางวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน 

  ขอ  302    การประเมินครั้งที่  1  ตามขอ  303  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับ

ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน    ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดและผลการ

ประเมินตองปรับปรุงไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการ

ประเมินดีเดน   และผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดไว  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  2 

  ขอ  303    ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             

ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน   ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือ

ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยให

พนักงานสวนตําบลไดทราบโดยทั่วกัน 

  ขอ  304   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใช

ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   

โดยมีองคประกอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร  เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงค

ดังกลาว 

  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรอง      

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในองคการบริหารสวนตําบลดวยก็ได 

  ขอ  305    ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ไปใชเปนขอมลู

ประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดในขอ 298  ดวย 

  ขอ  306    เมื่อเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว  ผูบังคับบัญชาซึง่เปน 

ผูประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน   เพื่อใหมี             

การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน   และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น 

  ขอ  307   ใหองคการบริหารสวนตําบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใช             

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมินครั้งที่  1  เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน 

คร้ังที่  2  ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว  ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวใน
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แฟมประวัติพนักงานสวนตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอื่น

ตามที่เหมาะสมก็ได 

  ขอ  308    ใหใชการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตามที่กําหนดนี้ 

สําหรับพนักงานสวนตําบลทุกระดับ   

  ขอ  309    กรณีอ่ืน ๆ  ที่มีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  และองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกันกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตาม

ลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ  ได 

สวนที ่ 5 
การลา 

  ขอ  310    ในสวนนี้ 

      " เขารับการตรวจเลือก "   หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหาร

กองประจําการ 

      " เขารับการเตรียมพล "   หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล   

เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

      " องคการระหวางประเทศ "  หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ    

ตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ

รวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย 

      " องคการตางประเทศ "  หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผู

รักษาการตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ 

      " การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน

ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ

องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู  

ในประเทศไทย   โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวาง

ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไม

รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ

ทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม

ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 

      " ลาติดตามคูสมรส "  หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่    

เปนขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่
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ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ      หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความ

ตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลา

ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน ตั้งแต 1 ปข้ึนไป  แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไป

ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 

  ขอ  311    การลาทุกประเภทตามที่กําหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   

คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต           

การลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย 

  ขอ  312    ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา

สําหรับพนักงานสวนตําบล   ใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาต

การลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาต

จากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณา และ

เมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบดวย 

  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ

ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได 

  ขอ  313    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ  ณ หนวยงานอื่นใดของ

ทางราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก 

หรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ     ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของ 

หนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ 

อยางนอยปละครั้ง 

  การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง   ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ                   

เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

  ขอ  314    การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ 

  การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา       

ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแต

การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฏหมายวาดวยการ

สงเคราะหพนักงานสวนตําบลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลากิจสวนตัว  

และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 

  การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน  จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม   

ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา

ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
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  พนักงานสวนตําบลที่ถูกเรียกกลับเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปน

อันหมดเขต   เพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

  การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย  ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น 

  พนักงานสวนตําบลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด

ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการ

ลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น 

  ขอ  315    เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําบัญชี 

ลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ 

หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 

  ในกรณีจําเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลา

ปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะ

พิเศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควรก็ได  แตทั้งนี้ ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติ

ราชการไดดวย 

  ขอ  316    การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้  เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน

จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได   แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตาม

แบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

  ขอ  317    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม

ประกาศนี้ หรือในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

  การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง              

เมื่ออนุญาตแลวใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ทราบดวย 

  ขอ  318    พนักงานสวนตําบลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก 

พฤติการณพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานสวน

ตําบลผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเอง โดย

พฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ 

ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการ

ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทันทีในวันแรกที่

สามารถมาปฏิบัติราชการได 
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  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการที่พนักงานสวน

ตําบลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหส่ังใหการหยุดราชการ

ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่อง 

มาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาการที่ไมสามารถมา

ปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นไม

มาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว 

  ขอ  319    การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 

(1) การลาปวย 

(2) การลาคลอดบุตร 

(3) การลากิจสวนตัว 

(4) การลาพักผอน 

(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

(9) การลาติดตามคูสมรส 

  ขอ  320    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา

ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ

จัดสงใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 

  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให

ผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

  การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย   ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ

อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 

  การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ

อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจ

จากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

  ขอ  321    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา   เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
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จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได   แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร           

โดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด   กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได  แตเมื่อรวมวันลาแลว  

ตองไมเกิน  90  วัน 

  พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร  และไดหยุดราชการไปแลว  แตไมได

คลอดบุตรตามกําหนด  หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป   ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาตให

ถอนวันลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 

  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา  

ประเภทนั้น   ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง   และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

  ขอ  322    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี

เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการ

ไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง              

ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา

ปฏิบัติราชการ 

  ขอ  323    พนกังานสวนตาํบลมีสิทธิลากจิสวนตัว   โดยไดรับเงนิเดือนปละไมเกนิ 45 วันทาํการ 

  ขอ  324    พนักงานสวนตําบลที่ลาคลอดบุตร  ตามขอ  321  แลว  หากประสงคจะลากิจ

สวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร   ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิ

ไดรับเงินเดือนระหวางลา 

  ขอ  325    ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร        

ตามขอ  324  ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

  ขอ  326    พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต  

พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน 

(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 

(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก 

(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง                  
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
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(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลว

ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก 

  ขอ  327    ถาในปใดพนักงานสวนตําบลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน

ประจําปแลว แตไมครบ 10 วันทําการ  ใหสะสมวันที่มิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลา

พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 

  สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม

รวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

  ขอ  328    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

  ขอ  329    การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ

หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 

  ขอ  330    ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี

ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

  ขอ  331    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ

พนักงานสวนตําบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต

กอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 

  ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผล 

ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

  ขอ  332    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท

หรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ  331  แลว  จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน            

5 วัน   นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

  พนักงานสวนตําบลที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ

อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว    หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไม

สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ

ตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลา

อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 



- 116 - 

  ขอ  333    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานตัวตอ

ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง   สวนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ

หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก

เปนตนไป   และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม

ตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล 

  ขอ  334    เมื่อพนักงานสวนตําบลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับ

การเตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน   เวนแต

กรณีที่มีเหตุจําเปน  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน 

  ขอ  335    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ

วิจัย  ณ  ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาต 

  สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง              

ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา

อนุญาต 

  ขอ  336   พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อพิจารณา    โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้ 

  ขอ  337    การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ 

      " ประเภทที่ 1 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน    

วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น 

          (2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 

          (3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม

ความตองการของรัฐบาลไทย 

      " ประเภทที่ 2 "    ไดแก  การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 

  ขอ  338    พนักงานสวนตําบลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 
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 (1) เปนพนักงานสวนตําบลและปฏิบัติราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปกอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการ

สหประชาชาติกําหนดเวลาหาปใหลดลงเปนสองป 

      สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมี

เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่

เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 คร้ังสุดทาย 

 (2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2   ตองมีอายุไมเกินหาสิบ

ปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 

 (3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ

เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย 

  การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ

จําเปนตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

  ขอ  339    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง

ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อพิจารณาอนุญาต  และมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทํา

การใด ๆ     อันจะนับเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไป

ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2   โดยไมไดรับ

เงินเดือน       เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทาง

ราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ   ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือน

จากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอยูใน

ขณะนั้น 

  ขอ  340    พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะ

ไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เพื่อพิจารณา

อนุญาต   และมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ   อันจะนับ

เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานสวน

ตําบลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป 

  การอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหนึ่งป  

ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย 
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  ขอ  341    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปปฏิบัติงาน

ตามขอ  339  หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ  340 แลว ใหองคการบริหารสวน

ตําบลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

  ขอ  342    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานสวนตําบลที่ไป

ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2   ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทา

ของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน   พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมา

รับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้ 

(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่

ไดรับคูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวน 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการทายประกาศนี้     เมื่อจัดทํา

แลวใหสงใหสํานักงาน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จํานวน 1 ชุด 

  ขอ  343    พนักงานสวนตําบลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน

แลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน   และให

รายงานผลการไปปฏิบัติงานใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทราบ  ภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึง่ ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน              

องคการระหวางประเทศ ตามที่กาํหนดไวทายประกาศนี ้   

  ขอ  344    พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลา

ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาต

ใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป         

ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ 

  ขอ  345  การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลลาติดตามคูสมรส   ผูมีอํานาจ

อนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไม

เกินระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ  344  และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฎิบัติงานในประเทศ

เดียวกันหรือไม 

  ขอ  346   พนักงานสวนตําบลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ  344   

ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิ

ขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศ
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ไทยตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมี

สิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ  344  ไดใหม 

  ขอ  347    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ    

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพื่อพิจารณาเปน ราย ๆ ไป 

สวนที่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

  ขอ  348    วัน เวลาทํางาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจําปของพนักงานสวน

ตําบล     ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับ

ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ  349    เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของพนักงานสวนตําบลใหเปนไป

ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

  ขอ  350    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม             

และจริยธรรมสําหรับพนักงานสวนตําบล    เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ

พนักงานสวนตําบล โดยใหติดประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  351    ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ  350 ใหองคการบริหาร

สวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของ

องคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ  352   ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ                   

การแตงตั้ง   การเลื่อนระดับ   การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง                  

การทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล  และการปฏิบัติการอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )      

  ขอ  353    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานสวน

ตําบล    หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน

ตําบล  และตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   ดังตอไปนี้ 

(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง              

ใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล   

(2) การสั่งแตงตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
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(3)  การสั่งใหไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

การไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

(4)  การสั่งประจําองคการบริหารสวนตําบล  การสั่งผูประจําองคการบริหาร                 

สวนตําบลใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น   และการสั่งใหชวยปฏิบัติราชการ  

(5)  การสั่งใหออกจากราชการ   

(6)  การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น 

(7)  การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดอํานาจหนาที่             

การแบงสวนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการของ

องคการบริหารสวนตําบล   

(8)  การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล     ตามแผนอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบล  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  แผนอัตรากําลังขององคการบริหาร

สวนตําบล   

ใหองคการบริหารสวนตําบลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว  รายงานไปยัง

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   โดยสงสําเนาคําสั่ง  หรือประกาศนั้นอยางละ  3  

ฉบับ  ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่งหรือประกาศ  และสําหรับกรณีการบรรจุและแตงตั้ง

ตาม (1)  ใหสงทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล  ตามขอ 355  ของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งที่ไดกรอก

รายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย 

ขอ  354    เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   หรือองคการบริหาร

สวนตําบล   กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก  ตามที่กําหนดในประกาศนี้   ดังตอไปนี้ 

 (1)  การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 

 (3)  การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 (4)  การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหาร ใหดํารงตําแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้น 

  ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   รายงานไปยัง 

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) โดยสงสําเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น   อยางละ             

3  ฉบับ  ไปใหภายใน หาวันทําการนับแตวันที่ประกาศ 
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  ขอ  355    ใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดใหมีทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล

ทุกคน โดยจัดเก็บไวที่องคการบริหารสวนตําบล 1 ฉบับ   และสงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

( ก.อบต.จังหวัด )  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  เก็บไวแหงละ  1 ฉบับ 

  การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล  ลักษณะ รูปแบบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

ทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดทําแฟมประวัติพนักงานสวนตําบล  

ใหนํากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

  ขอ  356    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรม    ดูงาน  หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือตางประเทศ  ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานสวนตําบล  ไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  

สมรส  หยา  เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลที่อนุญาตหรือไดรับแจง

รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในหาวันทําการนับแตวันอนุญาตหรือ

วันไดรับแจง แลวแตกรณี 
 

หมวด  13 
การบรหิารงานบุคคลของลูกจาง 

  ขอ  357    ในหมวดนี้ 

  “สวนราชการ”   หมายความวา  สวนราชการที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศ                 

จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล  

  “ลูกจาง”   หมายความวา  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  และลูกจางลักษณะ                    

ผูชํานาญงานขององคการบริหารสวนตําบล  โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคการ             

บริหารสวนตําบล 

  “ลูกจางประจํา” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จางไว            

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไวและรับเงิน

คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล

ดวย 

  “ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จางไว               

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจาง   แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกิน 

ปงบประมาณ   และรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด 
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  “ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน”   หมายความวา   ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญในงาน

เฉพาะอยาง ที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไมนอยกวา 5 ป  โดยมี ใบรับรอง

ความรูความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว 

  “เวลาทํางานปกติ” หมายความวา  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอื่นใดที่                  

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ 

  “วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา  วันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององคการ

บริหารสวนตําบล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เปนสองวันก็ได 

  “วันหยุดพิเศษ”  หมายความวา  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ  

นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห 

  “คาจางอัตราปกติ” หมายความวา  คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงิน

เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราที่กําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ 

  “คาจางรายเดือน” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน  รวมถึง                 

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 

  “คาจางรายวัน” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางาน              

ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 

  “คาจางรายชั่วโมง” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวัน              

ทํางานปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 

  “คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและราย                

ชั่วโมง  เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ 

  “คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและ                 

รายชั่วโมง  กรณีส่ังใหปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ 

“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา  คาอาหารที่กําหนดจายใหแกลูกจาง                 

รายเดือน  เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห           

หรือวันหยุดพิเศษ 

               “เงินชวยพิเศษ” หมายความวา  เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จายในกรณี                    

ลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

“ทองถิ่นอื่น” หมายความวา ทองถิ่นที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 

องคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัด 

“ฝกอบรม” หมายความวา   การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณ                     

ดวยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือ                  
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วาดวยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา              

และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการ              

ฝกอบรมนั้นดวย 

  “ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ 

  “ป” หมายความวา  ปงบประมาณ 

สวนที ่1 
คุณสมบัติของลูกจาง 

  ขอ  358  ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ    

ตองหามเบื้องตน  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
 

 

(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด

สําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน           

ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา                   
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ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                    

หนวยงานอื่นของรัฐ   

(12)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตาม

กฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   

(13)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 

หลักเกณฑ   และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(14)   ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

  ขอ  359    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอํานาจพิจารณา

ยกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ     358 (2)  เปนรายบุคคลได แตอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

และไมเกินหกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน  มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่

ขาดคุณสมบัติตามขอ 358 (2) หรือ (10)  เปนรายบุคคลได      

           

  เพื่อประโยชนทางราชการ  ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  358 (7)  (9)  

(10)  หรือ  (14)    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับ

ราชการได  หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 358 (11)   หรือ (12)  ถาผูนั้นไดออกจาก

งานหรือราชการไปเกินสองปแลว   หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 358 (13)  ถาผูนัน้

ไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิด

ในกรณีทุจริตตอหนาที่  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) อาจพิจารณายกเวนใหเขา

รับราชการได   สําหรับการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหาม  ใหนําข้ันตอนและวิธีการที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่ 2 
การกาํหนดตาํแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงต้ัง 

  ขอ  360    การกําหนดมาตรฐานตําแหนงของลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงของลูกจาง     ใหเปนไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบล 

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 
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ขอ  361    ตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูในปจจุบันซึ่งกําหนด 

ตําแหนงนอกเหนือจากตําแหนง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดตามขอ 360 

หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ  360 

  ขอ  362    ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับพนักงานสวนตําบลหรือ

ขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

(1)  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานสวนตําบล 

หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น  และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ 

(2)  กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับช่ือ 

ตําแหนงพนักงานสวนตําบล   

  ขอ  363    ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับลูกจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น 

ขอ  364    การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับ

ระยะเวลา  ที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง  แตทั้งนี้ระยะเวลา

การจางตองไมเกินปงบประมาณ 

ขอ  365    การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล   ยกเวน

ลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) 

กําหนดวาจะมีตําแหนงใด  ในหนวยงานหรือสวนราชการใด  จํานวนเทาใด   โดยใหองคการบริหารสวน

ตําบล   จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง  เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )   

ขอ  366    กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอํานาจ

กําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดย

ใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ

งาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองจายในดานบุคคล 

  ขอ  367    การกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ        

ขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร

สวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแลว

เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยใหจัดทํา

และกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
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  ขอ  368    ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางองคการบริหารสวนตําบล การกําหนด

ตําแหนงลูกจาง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําขอกําหนดในประกาศกําหนดตําแหนง

พนักงานสวนตําบล  และประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงาน 

สวนตําบลมาใชโดยอนุโลม 

  ขอ  369    เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไมใหมีภาระผูกพันดาน               

สวัสดิการของลูกจางมากเกินไป   ใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําที่มีอยูเดิมกอน   หากมี       

ความจําเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน  หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควร

จางลูกจางประจําใหนอยที่สุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน

ตอบแทนอื่น และคาจางของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณ

รายจายประจําป ตามมาตรา 35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

ขอ  370   ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน

หนวยงานหรือสวนราชการใดขององคการบริหารสวนตําบล และมีจํานวนเทาใด  ใหเปนไปตามความตกลง

กับสํานักงบประมาณ 

  ขอ  371    การจางลูกจาง  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก              

โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา  3  คน  เพื่อดําเนินการคัดเลือก 

 

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ 

วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ขอ  372    อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง           

ขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้ 

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง  ในอัตรา 

คาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง 

ขอ  373    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง             

ข้ันต่ําและขั้นสูงของลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้ 

  ขอ  374    การเพิ่มคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล    ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล    

ขอ  375    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางกลุม

เงินเดือน  ใหเปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุมเงินเดือน  กรณีลูกจางประจําไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางกลุมเงินเดือนทายประกาศนี้ 
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ขอ  376    อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว 

(1)  ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางประจําให 

ไดรับอัตราคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางประจํานั้น   

(2)  ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล

หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงพนักงานสวนตําบล  หรือ

ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น 

(3)  ลูกจางลักษณะผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง

ข้ันต่ําและขั้นสูง    ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับและอัตราที่คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นสมควร 

  ขอ  377    การจางลูกจางที่มีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ  ใหจางในอัตราคาจางตาม    

วุฒิและเงื่อนไขที่กําหนดไว    ในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา             

เงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

  ขอ  378    การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่             

ของผูไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  371  

  ขอ  379    การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

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

  ขอ  380    การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํารงตําแหนงใด  ใหประธานกรรมการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  381    การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือกับหนวย                  

ราชการอื่นอาจกระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝายตกลงยินยอม  ทั้งนี้                

ในการแตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )    โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับ

เวลาการทํางานตอเนื่องกัน 

ขอ  382   ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ  หาก

องคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล   ส่ังจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
สําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

ขอ  383    ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ              

ทหาร และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํา           
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ในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันพนจากราชการทหาร          

ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

ขอ  384    การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม  ผูนั้นตอง                   

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดในขอ  360 

สวนที ่3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ขอ  385    ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม           

ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว 

  ขอ  386    วินัยของลูกจาง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ                  

การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบล ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่4 
การออกจากราชการ 

  ขอ  387    ลูกจางออกจากราชการ  เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

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

(5) ครบกําหนดการจาง 

(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ  358 

วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจาก

ราชการและหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล   โดยอนุโลม 

  ขอ  388    การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให  

ออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม  

ขอ  389    ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร                    

ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

  วันออกจากราชการตามขอนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับ      

พนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 
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ขอ  390    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหลูกจางออก

จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏวา 

 

(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  358 

(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ             

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลา        

ไดลวงพนไปเกินหกสิบวัน  ยังไมมีผูใดพบเห็น 

(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน             

หรือประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวย        

เหตุอันใด  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา  ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะ

เปนการเสียหายแกราชการ  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ

ข้ึนทําการสอบสวนโดยไมชักชา   สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม 

(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตาม   

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบล 

แลว  การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทิน  หรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกในความผิดที่ได         

กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก 

(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ   ไลออก 

(7) ยุบเลิกตําแหนง 
วันออกจากราชการตามขอนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออก   

จากราชการของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวินัย 

สวนที ่ 5 
การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  และการรองทกุข 

  ขอ  391    ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ  390  ตาม    

ประกาศนี้ดวยเหตุใด ๆ  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 
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สวนที ่ 6 
การลา 

  ขอ  392      การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้ 

(1)  การลาปวยกรณีปกติ 

     1)  ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได 

ไมเกินหกสิบวัน  แตถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับ

คาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได  แตไมเกินหกสิบวัน 

2)  ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง

อัตราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต      

เกาเดือนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง

ไมเกินแปดวันทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน  มีสิทธิลาปวยโดย

ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   

การจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินส่ีวันทําการ 

(2)  การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ 

1)  ลูกจางประจําปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการในหนาที่  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่   ถาลาปวยครบตาม (1)  1)  แลว

ยังไมหาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางาน

ไดก็ใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  เทาที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร

อนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ  ทั้งนี้  ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ

คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได  ก็ให

พิจารณาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตอไป 

 2)  ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย  หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณี

ดังกลาวใน  1)  ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ  อันเปนเหตุจะตองสั่งใหออกจาก

ราชการตามมาตรฐานทั่วไปนี้  หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา  เห็นวา

ลูกจางประจําผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได  และเมื่อลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติ

หนาที่ตอไป ใหยายลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจาก

ราชการก็ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 3)  ลูกจางชั่วคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการ

ปฏิบัติงานในหนาที่  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่  ถาลาปวยครบตาม (1)  2)  แลวยงัไม

หายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได  ให

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  โดย
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ไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  ถาเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน

และรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะ

รักษาใหหายได  ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการ 

         ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได  ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน   

วันที่ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 

         การลาปวยเกินสามวัน  ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลา

ดวย  เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น 

  ขอ  393    ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว  รวมทั้งลาไปตางประเทศ  โดย

ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ    แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา

ให   ไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน

วันหยุดประจําสัปดาห 

  ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได  เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอ

ใบลา พรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได  แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ขอ  394    การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่กําหนดสําหรับ                   

พนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

  ขอ  395    ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจํา

สัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ

คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 

  ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก         

ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 

สามสิบวันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย 

  ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรป

หนึ่งไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีที่ 

เร่ิมเขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 

  ขอ  396    ลูกจางประจําที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไป

ประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ     

พิธีฮัจยแลวแตกรณี  มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน    ในปแรกที่    

เร่ิมเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมง       

ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 
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  ผูประสงคจะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นกอนวันอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน  เวนแตมีเหตุผล

อันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได 

  อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  397    การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ      

ฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม   ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมาย 

วาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น  การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง

จํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ  และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเปน   

เพื่อประกอบการพิจารณา  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 

(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล  หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร   

หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม  โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ  

การฝกวิชาการทหาร  หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น  แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว  

ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน

เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะใหจายคาจางระหวาง

นั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด

ประจําสัปดาห 

(3)   ในกรณีลูกจางชั่วคราว  ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร  ใหไดรับคาจางอัตรา

ปกติไมเกินหกสิบวัน  สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแต

กรณีใหไดรับคาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน  ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง

ในวันหยุดประจําสัปดาห 

  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแลว  ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  398    การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง  ใหนับเปนการลาครึ่งวัน  

ตามประเภทการลานั้น ๆ  

ขอ  399   การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้              

ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   

  อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ 392  ขอ 393  ขอ 394  และขอ 395  ใหเปนไป            

ตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 
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สวนที ่ 7 
การจายคาจางและทะเบยีนลกูจาง 

  ขอ  400    หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น  เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่

ตองใชความรูความชํานาญพิเศษ  หรือความไววางใจในลูกจางนั้น  และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น 

  ขอ  401    การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด

ประจําสัปดาห  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด  หรือคาอาหาร     

ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน  โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปน      

หลักฐาน 

  ขอ  402    การจายคาจางในวันทํางานปกติ  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาจางลูกจาง              

รายวัน และรายชั่วโมง  คาจางนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(1) ลูกจางรายเดือน 

1)  กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติใหจายในวันสิ้น 

เดือน  ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ

จําเปนที่จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติจากประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวนแต 

ถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูกําหนด

โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง   ไมรวมเวลาหยุดพัก 

3)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด

ประจําสัปดาห  หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี  ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน

คาอาหารทําการนอกเวลา 

(2)  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง 

1)  กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจาง    

มากกวาเดือนละครั้ง  จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

       ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง  โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของ

เดือน  หนวยงานใดมีความจําเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอื่นของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติ      

จากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

        ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง  ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงิน                

คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2)  กําหนดเวลาทํางานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวน

แต  ถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหัวหนาหนวยงานเปนผู
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กําหนดโดยจะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไมรวมเวลา

หยุดพัก 

3)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป  ให

จายคาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ 

  ขอ  403    การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก     

คาจาง  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง 

  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห   ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ลูกจางรายเดือน  จายตามขอ  402  (1)  3) 

(2)  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง  จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม

ระยะเวลาทํางาน 

ขอ  404    การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง 

ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ 

  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจางรายเดือน  จายตามขอ  402  (1)  3) 

(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง  จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาทํางาน 

  ขอ  405    การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 400         

ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ     

โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา 

(2)  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้ 

1)  ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตั้ง

ปกติหรือสถานที่อยู  ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ

ใหจายคาจางอัตราปกติ  ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 402 และขอ  403 

2)  ลูกจางซึ่งทําหนาที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ

กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว  หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจาย

คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ  402  (2)  3) 

  การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด   

หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย  เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้ง

ปกติ  เวนแตในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอัตราปกติ 
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  ขอ  406    ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตาย

หรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย  และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของ

อัตราคาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย  ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง   

ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  407    ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย  ผูมีอํานาจไดวินิจฉัย

ตามขอ  411  แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด  ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแก

ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีก

จํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น 

  ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา

ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  408    ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ  หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนี                   

ราชการนั้น 

  ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา

ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  409   คาจางที่จายตามขอ  406  ถึงขอ  408 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย   

และใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 

  เงินชวยพิเศษตามขอ  406  หรือขอ  407  ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา              

ระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ 

  ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง

เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน  ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง  ดังตอไปนี้ 

(1)  คูสมรส 

(2)  บุตร 

(3)  บิดามารดา 

(4)  ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา  โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ        

ตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล     เห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของผูตาย 

(5)  ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว  ซึ่งประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย 

  เมื่อปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ

แตในลําดับเดียว  ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
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  ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ป  นับแตวันที่ลูกจางผูนั้น

ถึงแกความตาย  การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย 

  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึง        

แกความตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ใหองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจาย  

จากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามประกาศนี้ไดเทาที่จายจริง  และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

  ขอ  410    องคการบริหารสวนตําบลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไป          

ฝกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกับหนาที่ที่ลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู  ณ  ตางประเทศ  หรือภายในประเทศโดย

ใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ 

บริหารสวนตําบลเปนผูอนุมัติ  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา

สัปดาห 

  ขอ  411    ลูกจางประจําที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ      

สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวา

คดีหรือกรณีถึงที่สุด  การจายคาจางระหวางพักราชการ  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ  ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันที่ถูกสั่ง

พัก   ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ  เพราะมิได

ทราบคําสั่ง  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ  หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น 

(2)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดและ            

ไมมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ 

(3)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดแตมี

มลทินหรือมัวหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก  หรือไลออก  ใหจายคาจางได     

คร่ึงหนึ่งของคาจางอัตราปกติ 

(4)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  ไดกระทําความผิดและถูก      

ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลออก  หามจายคาจาง 

(5)  ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน  ผูใดถึงแกความตายกอนคดี          

หรือกรณีถึงที่สุด  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควร

จะจายคาจางระหวางเวลานั้นหรือไมเพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวน

ที่วินิจฉัยให   จนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย 

  กรณีใหออกจากราชการไวกอน  ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง      

พักราชการ 
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  ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน  เพราะมิได

ทราบคําสั่ง  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น 

  อัตราลูกจางระหวางพักราชการ  ไมถือเปนอัตราวาง 

  ขอ  412    ใหนําความในขอ  411  มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง

อุทธรณหรือรองทุกขคําสั่งลงโทษปลดออก ไลออก หรือคําสั่งใหออกจากราชการหรือระหวางถูกพนักงาน

สอบสวนควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ  413    การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง  ถาภายหลังผูนั้นไดรับการ                 

แตงตั้งหรือปรับคาจาง  โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง  ใหคงตัดคาจางตอไป   

ตามจํานวนเดิม 

  การจายคาจางในกรณี 

(1)  ลาออก  ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยัง

ไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก  และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบ

คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 

(2)  ปลดออก  หรือไลออก  ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง  แตถายังไมรับทราบ           

คําสั่งและลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา  ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 

(3)  พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ใหจายไดถึงวันสิ้นปงบประมาณ 

  การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  

และเปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด

สิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว  ให  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด

หลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือ

แยงกับประกาศนี้ 

  ขอ  414    ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน 

ทําขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่ 

  ขอ  415    ใหองคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําของ

องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล   แกไข

และเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ  ใหเปนปจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว  ณ  องคการบริหารสวนตําบล   

  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด  ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียน

ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง 
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  ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล  ถือเปนเอกสารลับของทางราชการ

ไมพึงเปดเผยตอผูอ่ืน  การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล  หรือตรวจสอบ

รายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

  ขอ  416    การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอา   

ยี่สิบหกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน  โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑ

พิจารณาแตตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น 

  ขอ  417    ใหลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ          

ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับ           

พนักงานสวนตําบล  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ  418    ผูใดเปนพนักงานสวนตําบล  และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด

อยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนพนักงานสวนตําบล และดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตาม

ประกาศนี้ตอไป  โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      

  ขอ  419    ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล และไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลและ  ดํารง

ตําแหนงนั้นตามประกาศนี้ตอไป  โดยใหไดรับคาจาง สิทธิและประโยชน   ตลอดจนระยะเวลาการจาง          เชนเดิม 

  ขอ  420   การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลที่อยู

ระหวางการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. 2539  ซึ่งใชบังคับอยูกอน 

ที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )

กําหนด  ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

 ขอ  421   การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหารสวน

ตําบลที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้   ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับ     

พนักงานสวนตําบล มาใชบังคับโดยอนุโลม 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2545 

 

      ประสงค  พิทูรกิจจา 

           (  นายประสงค     พิทูรกิจจา  ) 

  ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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เงื่อนไขการคัดเลือกที่ใหนํามาใชโดยอนุโลม  
ในระหวางที ่ก.อบต.ยงัไมไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกใหมตามขอ 107 

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 

(แกไขเพิ่มเตมิ)  พ.ศ. 2550 ลงวนัที่ 8 ตุลาคม 2550 ขอ 4 (หลักเกณฑ ก.อบต.จังหวัด ขอ 107) 

…………………………. 

 การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนด   ดังนี้ 

  (1)  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา  7   คน   ประกอบดวย 

   1)  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล               เปนประธาน 

             (ก.อบต.จังหวัด)     1 คน                   

   2)  ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   กรรมการ 

             (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน      

   3)  ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน                     กรรมการ 

   4)  นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูแทน  กรรมการ 

              นายกองคการบริหารสวนตําบล       

   5)  ทองถิ่นจังหวัด                    กรรมการ 

   6) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                    กรรมการ 

   7)  ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการ  เลขานุการ 

        บริหารสวนตําบล แตงตั้ง     

 (2)  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการ

ประเมินหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยกําหนดรายการดังตอไปนี้ 
  1) เกณฑในการคัดเลือก 
                 เกณฑในการคัดเลือกควรจะพิจารณาวาผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกแตละ

คนมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่

จะเขารับการคัดเลือกประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร โดยใหผูมี

สิทธิเขารับการคัดเลือก จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และ 

นําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว ซึ่ง

กําหนดเกณฑการใหคะแนน   ดังนี้ 
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   1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่       
ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ   จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
 1.1.1  วิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต   
จํานวน 40 คะแนน 
         ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนง 

ที่จะแตงตั้ง รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

 (ก)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  

จํานวน 20  คะแนน 

 วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก ผูเขารับ

การคัดเลือก จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดย

ควร จะนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 

• ขอมูลสวนบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

• แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

• แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากได รับการ

คัดเลือก 

   (ข)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  20  คะแนน

         ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จมาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืน

หรือหนวยงานสวนราชการอื่นได เชน การจัดโครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ หรือ 

การคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยให จัดทํา

เปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 

  1.1.2  ความสามารถในการบริหาร จํานวน 30 คะแนน พิจารณาจาก 

 (ก)  ความรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เชน หลักการบริหาร

สมัยใหม   การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตาง ๆ  

 (ข)  ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน 

พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไข

ปญหา ตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 

 (ค)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน 

พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับสวนอื่น 
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  1.1.3  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา จํานวน 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

       (ก)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับ          

นักบริหาร  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของ

สวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองตน  ครองคน  ครองงานโดยธรรม 

กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน  มีความโปรงใส 

    (ข)  ความอุตสาหะ จํานวน  5  คะแนน พิจารณาจากความมีมานะ 

อดทน และเอาใจใสหนาที่  การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความ

ขยันหมั่นเพียร 

 (ค)  มนุษยสัมพันธ จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจากความสามารถ

ในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับใน

ความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและ

หรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน ผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือ

และบริการผูมาติดตอ 

 (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จํานวน  5  คะแนน 

พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับ

ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

 (จ)  ความมั่นคงในอารมณ  จํานวน  5  คะแนน พิจารณาจากความ

หนักแนนของสภาวะอารมณ 

 (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  5  คะแนน  พิจารณาจาก

ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  และมีเหตุผลเปนที่ยอมรับได 

1.2  คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ไดแก 

   1.2.1  การไดรับเงินเดือน  20  คะแนน 

  1.2.2  วุฒิการศึกษา  15  คะแนน 

  1.2.3  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  20  คะแนน 

  1.2.4  อายุราชการ  15  คะแนน 

  1.2.5  การรักษาวินัย  (ยอนหลัง  5  ป)  15  คะแนน 

  1.2.6 ความดีความชอบ  (ยอนหลัง  5  ป)  15  คะแนน 
 2) วิธีคัดเลือก 

            กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินโดยอาจใชวิธีสัมภาษณหรืออาจใชวิธีการ

อ่ืนเพิ่มเติม  เพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  ความเหมาะสมของผูสมัครตามที่

ประกาศไวในประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารในเรื่อง
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วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จ  โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือก

ในวันรับสมัครตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงาน

ที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก   ในวันที่เขารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร 

 3)  ขั้นตอนการคัดเลือก 
  3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดาํรงตาํแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง  ผูบริหารขององคกรบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลที่มี

ตําแหนงวางแจงชื่อตําแหนง  เลขที่ตําแหนง  และขอมูลตาง ๆ  สําหรับใชประกอบการพิจารณา  เชนหนาที่

ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง  เปนตน    

(ตามแบบแนบทาย)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกที่  อบต.  แตงตั้งวิเคราะหงานในตําแหนงที่วางหรือจะวาง  

กําหนดความรูความสามารถ   คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง  หรือเปนการกาํหนด 

วาพฤติกรรมแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้นไดประสบความสําเร็จ  ซึ่งไดแก     

สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานหนาที่     ความประพฤติ     ประวัติการรับราชการ  และคุณลักษณะ

ที่จําเปน   ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด  ทัศนคติ  คานิยมสรางสรรคของนักบริหาร   ที่พึงมี

การปฏิบัติงานที่จําเปนตองดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจงูใจ

ที่จะเปนแรงขับใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ  เปนตน 

 3.2  คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ข้ันตอนในการ

คัดเลือก    พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางใหสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คุณสมบัติ   มีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และประกาศใหทราบทั่วกัน  ดังนี้ 

 3.2.1  กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวาแตละพฤติการณหรือ

คุณลักษณะตาง ๆ  นั้น  ควรจะพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อใหทราบถึงความรู

ความสามารถ  ทักษะของผูบริหาร  เชน  พิจารณาจากประวัติการทํางาน  ประวัติสวนตัว  ประสบการณ  

การฝกอบรม  และดูงาน  ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานการบริหารการจัดการ  วิสัยทัศน  เปนตน 

 3.2.2  กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน  โดยใชวิธีการสัมภาษณ  

หรืออาจใชวิธีการอื่นเพิ่มเติม  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จที่ผานมาเพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  และความเหมาะสมของบุคคล

ในตําแหนงที่เปด คัดเลือก  ทั้งนี้ใหระบุจํานวนเอกสารที่ตองจัดสง  กําหนดวันสงเอกสารวิสัยทัศนและ

ผลงานและกําหนดเสนอวิสัยทัศนและผลงานในวันคัดเลือก  (สัมภาษณ) 

 3.2.3)  ใหประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร  โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา  15  วันทําการ  และใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และใหประกาศ
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กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการ คัดเลือก  ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  กอนวันดําเนินการ

คัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทําการ 

 3.2.4)  การประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  ใหกําหนดวันคัดเลอืก

ใหพรอมกันทั่วประเทศปละไมเกิน  4  คร้ัง  ดังนี้ 

  (ก)  ครั้งที่  1  วันเสารที่สองของเดือนมีนาคม 

  (ข)  ครั้งที่  2  วันเสารที่สองของเดือนมิถุนายน 

  (ค)  คร้ังที่  3  วันเสารที่สองของเดือนกันยายน 

  (ง)  ครั้งที่  4  วันเสารที่สองของเดือนธันวาคม 

 3.2.5  ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและ

ผลงานที่ประสบความสําเร็จตามจํานวนที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  

เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกไดศึกษาพิจารณากอน 

 3.2.6  ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหเลขานุการคณะกรรมการ

คัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงานสวนตําบลที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถวน  และอยูในหลักเกณฑที่จะเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก         

โดยขอมูลดังกลาว  จะตองประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และความ

ตองการของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  เชน  ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง  ลักษณะงานเทคนิคและ

วิธีการทํางาน  การควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับตําแหนงอื่น  และขอมูลอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับงานของ

ตําแหนงที่จะ แตงตั้งอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจน

คุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค  และ

จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง  เปนตน 

 (ข)  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  และ

ประวัติสวนตัวของผูสมัครเขารับการคัดเลือก  เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้ง

ประวัติการศึกษา  การฝกอบรม  ดูงาน  ประสบการณ  ความสามารถ  ความชํานาญ  หรือคุณลักษณะ

พิเศษ  ผลงานสําคัญ  พิเศษหรือผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการประวัติทางวินัยใน

อดีตของพนักงานผูนั้น  ซึ่งควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ  และไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณและ

ทันสมัยอยูเสมอ 

 (ค)  ขอมูลยอนหลัง  2  ป  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกคน 

 4)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแลว  

จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดและใหพิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับ
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การแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันให

จัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน  ดังนี้ 

 4.1  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

 4.2  ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

 4.3  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันให

พิจารณาจากเงินเดือนมากกวา 

 4.4  ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

 4.5  ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 

 4.6  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

 4.7  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณา  

ผูใดมีอายุมากกวา 

 5)  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงาน

ผลการคัดเลือกตอองคการบริหารสวนตําบล  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับ

ตามผลคะแนนรวม  โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย  เพื่อจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และแจง

องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 

 6)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกใหดํารง

ตําแหนงตามลําดับที่ประกาศผลการคัดเลือก     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.จังหวัด) 

 7)  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมี

ตําแหนงวางเพิ่มอีก  ก็อาจใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ถัดไป

ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  ภายใน  60  วัน  หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  

ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล  
[ขอ 107 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

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