
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรอืง  หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

พ.ศ.   แกไ้ขเพมิเติมถงึ (ฉบบัท ี ) พ.ศ.  

--------------------------------------------------------- 

  ดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ มคีวามเป็นอสิระในการ

บริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถนิ  ประกอบกบัพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถนิ  พ.ศ.   บญัญตัิใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบั

การบรหิารงานบุคคลสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหาร  ส่วนตาํบล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร

และอาํนาจหนา้ทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  และจะตอ้งอยู่ภายใตม้าตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรบั

พนกังานสว่นตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  และมาตรา  ประกอบมาตรา   แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ พ.ศ. 2542  ประกอบกบัมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทราใน

การประชุมครงัที  /2549  เมอืวนัท ี    มกราคม    ไดม้ีมติประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการ

บรหิารงานบุคคลสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  ไวด้งัต่อไปน ี

  ขอ้ . ประกาศนเีรยีกว่า  “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง  หลกัเกณฑ์

และเงอืนไขเกยีวกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล ”  

  ขอ้ .   ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี 24 ตุลาคม    เป็นตน้ไป 

  ขอ้ . ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและ

ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนด  บรรดากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

หรือคําสงัอนืใด ทเีกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตําบลและลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในส่วนทีมี

กาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนหีรอืซงึขดัหรอืแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศน ี ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนีแทน 

  ขอ้ . ในประกาศน ี

  “  ก.อบต. ”   หมายความว่า   คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิ 

  “ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพนักงาน       

สว่นตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิ 

 

 

  “  พนกังานสว่นตาํบล ”  หมายความว่า  พนกังานส่วนตาํบลซงึไดร้บับรรจแุละแต่งตงัตามประกาศน ีใหร้บั

ราชการในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  โดยมตีาํแหน่งและไดร้บัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนในองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบล 
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   " พนกังานส่วนทอ้งถนิอนื ” หมายความว่า พนกังานเทศบาล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  พนกังาน    

เมอืงพทัยา  ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืนทีไม่ใช่

พนกังานสว่นตาํบล โดยมกีฎหมายจดัตงัขนึ  ซงึไดร้บัการบรรจแุละแต่งตงัใหป้ฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงนิเดอืนจากงบประมาณ

หมวดเงนิเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรฐับาลทใีหแ้ก่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ   และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ นาํมาจดัเป็นเงนิเดอืนของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ 

  “ ขา้ราชการประเภทอนื ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรือน  

และขา้ราชการประเภทอนืตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการประเภทนนั นอกจากพนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานส่วน

ทอ้งถนิอนื 

  ขอ้ . ใหป้ระธานกรรมการพนกังานสว่นตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรารกัษาการ ตามประกาศนี   และใหม้อีาํนาจ

ตีความหรือวนิิจฉยัปญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามประกาศน ี

หมวด   

คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม 

  ขอ้ . ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานสว่นตาํบล  ตอ้งมคุีณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี 

( )  มสีญัชาตไิทย 

(   )มอีายุไมต่าํกวา่สบิแปดปีบริบูรณ ์

( )  เป็นผู เ้ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย ์ทรงเป็นประมุข             

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิใจ 

( )  ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืง  

( )  ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีดไ้รค้วามสามารถหรือจติฟนัเฟือนไมส่มประกอบ

หรอืเป็นโรคตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด  ดงัน ี

(ก)  โรคเรอืนในระยะตดิต่อหรือในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม 

(ข)  วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค)  โรคเทา้ชา้งในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม 

(ง)  รคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ)  โรคพษิสุราเรอืรงั 

  ( )  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสงัใหพ้กัราชการ  หรือถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ตามมาตรฐานทวัไป  

หรือหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถนิ  หรือตามกฎหมายอนื 

( )  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดจีนเป็นทรีงัเกยีจของสงัคม 

( )  ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจา้หนา้ทใีนพรรคการเมอืง 

( )  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

 

 

( ) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิอาญา  เวน้แต่เป็น

โทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

( )  ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อกปลดออกหรือไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอนื ของรฐั   
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 ( )  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป  หรือ

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคล   

สว่นทอ้งถนิ   หรอืตามกฎหมายอนื  

( )  ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อก  เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป  หรือหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ

เกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ  หรือตาม

กฎหมายอนื  

( )  ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

  ขอ้ . ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  ซงึขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้   

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพจิารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลได ้   

ในกรณี ดงันี 

( )  ผูซ้งึขาดคุณสมบตัติามขอ้  6  (7)  (9)  (10)  หรอื  (14) 

     ( )  ผูซ้งึขาดคุณสมบตัติามขอ้  6 (11) หรอื (12) ซงึไดอ้อกจากงานหรือราชการเกนิ 

สองปีแลว้  และมใิช่กรณีออกเพราะกระทาํผดิในกรณีทจุริตต่อหนา้ท ี

               ( ) ผูซ้งึขาดคุณสมบตัิตามขอ้  6 ( )  ซงึไดอ้อกจากงานหรอืราชการเกินสามปีแลว้ และมใิช่กรณีออก

เพราะกระทาํผดิในกรณีทจุริตต่อหนา้ท ี

  ขอ้  .ผูท้เีป็นพนกังานส่วนตาํบลตอ้งมคุีณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้    ตลอดเวลาทีรบั

ราชการ เวน้แต่คุณสมบตัติามขอ้    (6)  หรอืไดร้บัการยกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้   

  ขอ้ . การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  ของคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหพ้ิจารณาถึงความจาํเป็นและประโยชน์ของทางราชการทจีะไดร้บั  และมติของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ในการประชุมปรึกษายกเวน้คุณสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงสใีนหา้ของจาํนวน

กรรมการในทปีระชมุและการลงมติใหก้ระทาํโดยลบั 

           ข้อ . ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้ รบัราชการได ้ ดงัน ี

            (1) ผูซ้ึงขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มในการทจีะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล 

และเป็นกรณีทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพจิารณายกเวน้ได ้ ใหผู้น้นัยนืคาํขอใหค้ณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณายกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม เพอืจะเขา้รบัราชการ     

โดยมผูีม้ีเกียรติอนัควรเชอืถอืไดไ้ม่นอ้ยกว่าสองคนเป็นผูร้บัรองความประพฤติ  ใหย้นืคาํขอและหนงัสอืรบัรอง ตามแบบทา้ย

ประกาศนีพรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้ง  

 

 

( ) การขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณายกเวน้ในกรณี    

ขาดคุณสมบตัิ หรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม  เพอืสมคัรหรือกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล จะยนืคาํขอต่อเลขานุการ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลทผูีน้นั

ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการก็ได ้
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         (3) ในกรณีทีมีผูย้ืนคําขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  ( ก.อบต.

จงัหวดั )   ใหส้่งเรอืงใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณา หรือ กรณียนืต่อนายกองคก์ารบริหาร  ส่วนตาํบล ใหน้ายก

องค์การบริหารส่วนตาํบลพิจารณา  และถา้ตอ้งการจะรบัผูย้นืคําขอนนัเขา้รบัราชการ ก็ใหด้าํเนินการสอบสวนเพอืใหท้ราบ

รายละเอียดเกียวกบัประวตัิส่วนตวั ประวตัิการรบัราชการหรือการทาํงาน   การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือความ

เสอืมเสยี   และความประพฤติของผูน้นั  โดยใหส้อบสวน จากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน และผูม้เีกียรติซงึอยู่ใกลช้ิด อนั

ควรเชือถือไดแ้ลว้พจิารณาอีกชนัหนึงว่ายงัตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการหรือไม่ ถา้ตอ้งการรบั  ก็ใหแ้จง้และส่งเรืองการ

สอบสวนดงักลา่วพรอ้มทงัเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนนัใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ดาํเนินการต่อไป    และหากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมต่อ้งการรบัผูย้นืคาํขอนนัเขา้รบัราชการ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหผู้น้นั

และเลขานุการคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบ 

( ) ในกรณีทีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แจง้ผลการพิจารณาตาม ( )ใหเ้ลขานุการ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบภายในหกเดอืนนบัแต่วนัทเีลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ส่งเรอืงไปใหถ้อืว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัไม่ตอ้งการจะรบับรรจุ  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ยุตเิรอืงและแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้นืคาํขอทราบ 

  ( )  เมอืเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดร้บัเรืองการสอบสวน

ตาม ( )  เห็นว่าขอ้เท็จจริงและเอกสารหลกัฐานเพียงพอทจีะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล        

( ก.อบต.จงัหวดั )  ก็ใหด้าํเนินการนาํเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณา 

           (6) การขอยกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม เพอืสมคัรสอบแข่งขนัหรือเพอืเขา้

รบัการคดัเลอืกเป็นพนกังานส่วนตําบล  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานส่วนตําบล  ยืนคําขอต่อเลขานุการคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  รวบรวม

ขอ้เท็จจริงและเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ใหเ้พียงพอทีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล                

( ก.อบต.จงัหวดั )แลว้ดาํเนินการนาํเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพอืพจิารณาลงมติลบัตามขอ้ 9 

                               ( ) ในกรณีทีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดพ้ิจารณาลงมติสาํหรบั       

ผูข้อยกเวน้กรณีทขีาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มรายใด และผูน้นัไม่ไดร้บัการยกเวน้  การขอใหค้ณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณายกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มอกี ผูน้นัจะขอไดต่้อเมอืเวลาได ้

ลว่งเลยไปแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึงปีนบัแต่วนัทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมต ิ

 

 

 

 

 

 

 

หมวด   

การกาํหนดประเภท จาํนวน และอตัราตําแหน่ง 

  ขอ้  . ตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบลม ี  ประเภท  ดงัน ี

( ) ตาํแหน่งประเภททวัไป 

( ) ตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ  ไดแ้ก่ตาํแหน่งตงัแต่ระดบั ขนึไป  
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 ซงึเป็นตาํแหน่งทมีลีกัษณะงานวชิาชีพ ซงึตอ้งปฏิบตัิโดยผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาทไีม่อาจมอบหมายให ้ ผูม้ี

คุณวุฒิอย่างอนืปฏิบตัิงานแทนได ้และเป็นงานทมีผีลกระทบต่อชีวติและทรพัยส์นิของประชาชนอย่างเหน็ไดช้ดั  โดยมอีงคก์ร

ตามกฎหมายทาํหนา้ทตีรวจสอบกลนักรองและรบัรองการประกอบวชิาชีพ  รวมทงัลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายเกียวกบัการ

ประกอบวชิาชพีดงักลา่ว  ไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน ี

 วชิาชพีเฉพาะการพยาบาล 

 วชิาชพีเฉพาะวศิวกรรมโยธา 

 วชิาชพีเฉพาะสถาปตัยกรรม 

( ) ตาํแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ตาํแหน่งระดบั  ทมีฐีานะและหนา้ทใีน

การบริหารงานเป็นปลดัมตีาํแหน่งในสายงานนิติการ ซงึเป็นตาํแหน่งทตีอ้งปฏบิตัโิดยผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาทไีม่อาจ

มอบหมายใหผู้ม้คุีณวฒุิอย่างอนืปฏบิตัิแทนได ้และเป็นงานทมีผีลกระทบต่อชีวติและทรพัยส์นิของประชาชนอย่างเหน็ไดช้ดั อกี

ทงัเป็นงานทขีาดแคลนกาํลงัคนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงึกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งในสายงานนิติการ ตงัแต่ระดบั  ขนึ

ไป ซงึไดร้บัประกาศนียบตัรเนติบณัฑติไทย เป็นตาํแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ (แกไ้ขเพมิเติมฉบบัที  ) 

        ขอ้ . การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอตัราตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบลในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล วา่จะมี

ตาํแหน่งใด ระดบัใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด  ตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบ  ปรมิาณงาน  คุณภาพ  

และความยากของงาน ค่าใชจ้่ายดา้นบุคคล  และงบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยการกาํหนดตาํแหน่ง

ดงักลา่วตอ้งเทยีบไดใ้นมาตรฐานเดยีวกนักบัขา้ราชการพลเรือนสามญั 

  ข้อ . การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลในส่วนราชการว่าจะมีตําแหน่งใด ระดบัใด  อยู่ใน         

ส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด  โดยใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัของพนกังานส่วนตาํบล  เพอืเป็น

กรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง  และการใชต้าํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.

จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

  ในการจดัทาํแผนอตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบล

คาํนึงถงึภารกิจ   อาํนาจหนา้ท ี  ความรบัผิดชอบ   ลกัษณะงานทตีอ้งปฏิบตัิ  ความยากคุณภาพของงาน   และปริมาณงาน    

ตลอดทงัภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   ทจีะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล  

  ขอ้ .  การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งใดเป็นตาํแหน่งระดบัใด ใหป้ระเมนิความยากและ

คุณภาพของงานในตาํแหน่งนนั แลว้ปรบัเทยีบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.)  จดัทาํไวต้ามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัอตัราตาํแหน่งและมาตรฐานของตาํแหน่ง การปรบัตาํแหน่งเทียบกบั

บรรทดัฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ใหจ้ดัตาํแหน่งทมีลีกัษณะงานอย่างเดยีวกนัเขา้ประเภทและสายงานเดยีวกนั         

 

 

และจดัตาํแหน่งในสายงานเดียวกนัทมีคีวามยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดบัเดยีวกนัโดยประมาณเขา้กลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนั

และระดบัเดยีวกนั 

  ขอ้ . ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัพนกังานสว่นตาํบลขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารสว่น

ตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลประกอบดว้ย 

      (1)  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   เป็นประธาน   

( )  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล             เป็นคณะทาํงาน 

( )  ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการ           เป็นคณะทาํงาน 
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     ( )  พนกังานสว่นตาํบล    เลขานุการคณะทาํงาน 
 

ขอ้ . ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยให ้

คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนา้ทีตามกฎหมายกําหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  

กฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิ     ความยากและคุณภาพของงาน  และ

ปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนตําบล   ตลอดทงัภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตาํบล        

ทจีะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล และการจดัสรรเงนิงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลโดยกาํหนดเป็นแผนอตัรากาํลงัของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ในระยะเวลา 3 ปี  และแผนอตัรากาํลงัดงักลา่วอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั  ดงัน ี

( )  บทศึกษาวิเคราะหอ์าํนาจหนา้ทีและภารกิจความรบัผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลในช่วง

ระยะเวลา   ปี 

( )  บทศึกษาวเิคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคนทงัหมดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  

ว่าตอ้งการกาํลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จาํนวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจทีอยู่ในอาํนาจหนา้ทแีละความ

รบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

( ) บทศึกษาวเิคราะหป์ระเมนิความตอ้งการกาํลงัคนทมีอียู่ในปจัจุบนัและกาํลงัคน   ทขีาดอยู่และตอ้งการ

เพมิขนึ อตัราความตอ้งการกาํลงัคนเพมิขนึเนืองจากการขยายงานหรือไดร้บัมอบหมายเพมิขนึ อตัราการสูญเสยีกาํลงัคนในแต่

ละปี 

( ) บทศึกษาวเิคราะหก์ารวางแผนการใชก้าํลงัคน เป็นการวางแผนเพอืใหม้กีารใชก้าํลงัคนทมีอียู่ในองคก์าร

บรหิารส่วนตาํบลใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดโดยสาํรวจและประเมนิความรูค้วามสามารถของกาํลงัคนทมีอียู่ การพฒันาหรอืฝึกอบรม

กาํลงัคนทมีอียู่ใหม้ปีระสทิธิภาพสุงขนึ และใชก้าํลงัคนทมีอียู่ใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละคน 

  ( ) การจดัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  การกาํหนดหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ การ

แบง่งานภายในสว่นราชการ การกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งต่างๆ โดยมหีลกัเกณฑเ์บอืงตน้   ดงัน ี

       (ก)  กาํหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

กาํหนดสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล   

       (ข)  การกาํหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตาํบลและระดบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลประจาํในส่วน

ราชการต่างๆ ตามโครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการตาม (ก)  โดยพจิารณากาํหนดตาํแหน่งเป็นตาํแหน่งใด   สายงานใด  ระดบัใด  

และมีจาํนวนเท่าใด  ใหเ้ป็นไปตามแผนอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํขึน  โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แลว้ 

         (ค)  ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  ทกีาํหนดในส่วนราชการตาม (ข)  ตอ้งเป็นตาํแหน่งสายงานที

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไวแ้ลว้สาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานใน 

 

สายงานทีเริมตน้จากระดบั   ระดบั    หรือระดบั  ทุกตําแหน่งสายงาน ใหก้ําหนดตําแหน่งเป็นตําแหน่งระดบัควบ        

เป็นระดบั -    ระดบั -   หรือระดบั 3-5   แลว้แต่กรณี    

         (ง) การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตามแผนอตัรากาํลงั ใหก้าํหนดเป็นแผนอตัรากาํลงัของ

องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในระยะเวลา 3 ปี   โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงัหมด และการ

กาํหนดตาํแหน่งเพมิใหมเ่ป็นรอบปีทหีนงึ ปีทสีอง และปีทสีาม  

      ( ) ในการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล   ตามแผนอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลที

จดัทาํขึนในครงัแรกตามประกาศนี ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลกาํหนดเป็นตําแหน่งสายงานใด   ระดบัใด   จาํนวนเท่าใด      

ในสว่นราชการต่าง ๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข ดงัน ี
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           (ก)  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดใหญ่   ใหก้าํหนดระดบัตาํแหน่ง  ดงัน ี

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  เป็นระดบั  หรอืระดบั  

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล เป็นระดบั  หรอื  

ระดบั   ได ้

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สว่นราชการระดบักองหรอืสว่นเป็นระดบั หรือระดบั  

          (ข)  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดกลาง   ใหก้าํหนดตาํแหน่ง  ดงัน ี

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล เป็นระดบั  หรอืระดบั  

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล เป็นระดบั  หรอื 

      ระดบั  ได ้ 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สว่นราชการระดบักองหรอืสว่นเป็นระดบั  หรอืระดบั  

         (ค)  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดเลก็  ใหก้าํหนดตาํแหน่ง  ดงัน ี

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นระดบั  

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สว่นราชการระดบักองหรอืสว่น  เป็นระดบั  

          (ง)  การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งอนืขององค์การบริหารส่วนตาํบลใหพ้จิารณา

กาํหนดไดต้ามความเหมาะสม ความจาํเป็น ตามลกัษณะงานทปีฏิบตัิ ความยากและคุณภาพของงาน  และปรมิาณงาน  และให ้

คาํนึงถงึตาํแหน่งสายงานของตวัพนกังานสว่นตาํบล ทมีอียู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ย 

  ขอ้ .  ตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบลมชีือในการบริหารงานตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารสว่นตาํบล   และมชีอือนืเพอืประโยชนใ์นการบรหิารงาน ดงันี 

( )  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

( )  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

( )  หวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

( )  ผูอ้าํนวยการกอง หรอื หวัหนา้สว่น 

  ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลเสนอแผนอตัรากาํลงัทไีดจ้ดัทาํขนึตามขอ้  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณา

ใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศใชแ้ผนอตัรากาํลงัดงักล่าว   เพอืเป็นกรอบการกาํหนดตาํแหน่งและ

การใชต้าํแหน่งขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตามระยะเวลาทกีาํหนด 

 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  3  ปีแลว้ ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตามขอ้   เป็นระยะเวลา  ปี   ในรอบถดัไป  

  ขอ้ . ในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้ 

 หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าแผนอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนตําบลยงัไม่

เหมาะสม   ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลดาํเนินการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัดงักลา่ว  ตามความเหน็ของคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความเห็นว่าแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

ความเหมาะสมแลว้และแจง้ยนืยนัแผนอตัรากาํลงัต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้ณะกรรมการ
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 พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเรอืงพรอ้มความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.)  

พจิารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึงเป็นประการใด      

ใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้ . เมอืคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดใหม้ตีาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล 

ตาํแหน่งใด ระดบัใด ในสว่นราชการใด  จาํนวนเท่าใดตามแผนอตัรากาํลงัแลว้ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล   ( ก.อบต.

จงัหวดั )  ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพอืจดัสรรเงนิงบประมาณในแต่ละปี  สาํหรบัตงัจ่ายเป็นอตัราเงนิเดือนของ

ตาํแหน่งดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกนั 

  ขอ้ . ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล หากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล   มเีหตุผลความจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลเพมิใหม่นอกเหนือจากทกีาํหนดในแผนอตัรากาํลงั  

เพอืรองรบัภารกิจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ ลกัษณะงาน หรือปริมาณงานทเีพมิมากขนึ   ซงึองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งโดยปรบัเกลยีจากตาํแหน่งอนืได ้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบคุคลขององคก์าร

บริหารส่วนตําบล  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล            

( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

  การเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลชีแจงเหตุผล ความจาํเป็นทีตอ้ง        

ขอกาํหนดตาํแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาโดยมรีายการดงัต่อไป 

( )  เหตุผลความจาํเป็นทจีะตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ 

( )  ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน  หรอืปรมิาณงานท ีเพมิขนึจากเดมิ ถงึ

ขนาดจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิขนึใหม ่

( )  ชอืตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม่ 

( )  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

( )  สว่นราชการทกีาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัทมีอียู่ตามแผนอตัรากาํลงัของ

องคก์ารบริหารสว่นตาํบล  และตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

( )  เหตุผลความจาํเป็นอนื 

  ขอ้ . กรณีการขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตาม ขอ้   เป็นการกาํหนด

ตาํแหน่งสายงานใหม่   ซงึเป็นสายงานทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  ยงัไม่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั  ในการขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ดงักลา่ว ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํร่างมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั  เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย ทงันี เพอืแสดงใหท้ราบถงึประเภทตาํแหน่งชอืตาํแหน่งสายงาน  

ลกัษณะงาน โดยทวัไป  หนา้ทแีละความรบัผิดชอบของตาํแหน่ง  ลกัษณะงานทตีอ้งปฏิบตัิ  คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากเห็นชอบตามทีองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลเสนอ ใหเ้สนอเรอืงขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งพรอ้มความเหน็ใหค้ณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )  พจิารณาต่อไป 

  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มมีติไมเ่ห็นชอบตามทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้   มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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   ขอ้ . เมอืองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไดร้บัความเหน็ชอบในการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ตามขอ้   

หรอื  ขอ้     แลว้แต่กรณี ใหถ้อืว่าเป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั โดยใหอ้งคก์ารบริหาร      

สว่นตาํบลดาํเนนิการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดในแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลต่อไป 

     ขอ้ . ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใช ้

ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลใหเ้หมาะสม ในกรณีทีปรากฏว่าการกําหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  การใชต้าํแหน่งใดไม่

เหมาะสมตามทคีณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดก็ดี  หรือลกัษณะหนา้ท ีความรบัผิดชอบ 

ปรมิาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งใดท ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดเปลยีนแปลงไป  

ก็ดี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพจิารณาปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งนนัเสยีใหม่ใหเ้หมาะสม 

ทงันีคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    จะมอบหมายใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดาํเนินการแทนก็ได ้

  ในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนึง คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล    ( ก.อบต.จงัหวดั )  

หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย  มอีาํนาจยุบเลกิตาํแหน่งหรือ

เปลยีนแปลงเกียวกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลโดยใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมติหรือคาํสงันนั   
   

  ขอ้ . การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบล ตามขอ้  24 คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )หรือองคก์ารบริหารสว่นตาํบลผูไ้ดร้บัมอบหมาย มอีาํนาจเปลยีนแปลงเกยีวกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลได ้ 
 

  ขอ้ . การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบลตามขอ้  สามารถกระทาํได ้  ประการ ดงันี

   ( )  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึในตาํแหน่งสายงานเดมิ 

   ( )  การปรบัลดหรอืขยายระดบัตาํแหน่ง  

   ( )  การปรบัเกลยีตาํแหน่ง โดยไมเ่ปลยีนตาํแหน่งสายงาน 

( )  การปรบัเกลยีตาํแหน่ง โดยเปลยีนตาํแหน่งสายงาน หรือระดบัตาํแหน่ง 

   ( )  การยุบเลกิตาํแหน่ง 
 

  ขอ้ . การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึในตาํแหน่งสายงานเดมิ  เพอืใหเ้หมาะสมกบัระดบัความยากและ

คุณภาพของงานในตาํแหน่งทเีปลยีนแปลงไปดาํเนินการได ้ ดงันี 

 

 

   ( )  ตาํแหน่งผูป้ฏิบตัิงานทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถ

ปรบัระดบัตาํแหน่งใหม้รีะดบัสูงขนึในระดบัควบได ้เมอืผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งนนัสาํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งใดใหสู้งขนึนอกระดบัควบใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการเลอืนและแต่งตงั

พนกังานสว่นตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึทกีาํหนดในหมวด  

 ( )  ตาํแหน่งผูบ้ริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลเสนอจะขอปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึของ

ตาํแหน่งใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
 

  ขอ้ . การปรบัลดหรือขยายระดบัตาํแหน่งของตาํแหน่งโดยไม่เปลยีนตาํแหน่งสายงาน เพอืรองรบัการ

บรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ  หรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงาน  เรมิตน้ของตาํแหน่งผูป้ฏิบตัิงาน ทเีรมิตน้จาก

ระดบั   ระดบั   หรือระดบั  แลว้แต่กรณี  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล มอีาํนาจปรบัลดหรือขยายระดบัตาํแหน่งดงักลา่ว           

เพอืรองรบัการบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการหรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งได ้

ขอ้ . การปรบัเกลยีตาํแหน่งโดยไม่เปลยีนตาํแหน่งสายงาน เป็นการตดัโอนตาํแหน่งในสายงานใดสาย

งานหนึงในกองหรอืฝ่ายหนึง ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในกองอนืหรอืฝ่ายอนื โดยไมเ่ปลยีนตาํแหน่งสายงาน ทงันี  เพอืใหส้ามารถ
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 ปรบัเกลยีตาํแหน่งในสายงานเดยีวกนัทมีอียูใ่หส้ามารถใชต้าํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอย่างสูงสุด

และมีประสิทธิภาพ  โดยใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลเสนอเรืองขอปรบัเกลยีตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล              

( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ขอ้ .  การปรบัเกลยีตาํแหน่งโดยเปลยีนตาํแหน่งสายงาน   หรือระดบัตาํแหน่ง เป็นการตดัโอนตาํแหน่ง

ในสายงานใดสายงานหนึงในส่วนราชการใด ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในสายงานอนืในส่วนราชการเดยีวกนั หรือส่วนราชการอนื 

และตาํแหน่งทกีาํหนดนนัอาจเปลยีนระดบัตาํแหน่งดว้ยก็ได ้ทงัน ี เพอืใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสามารถปรบัเกลยีตาํแหน่งที

มอียู่ในกรอบอตัรากาํลงัให ้สามารถใชต้าํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบริหารสว่นตาํบลอย่างสูงสุดและมปีระสทิธิภาพ  โดย

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอปรบัเกลยีตาํแหน่ง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบ 

ขอ้ . การยุบเลิกตําแหน่ง  เป็นการยุบเลกิตําแหน่งในสายงานใด ๆ ทมีีอยู่ในกรอบอตัรากาํลงัของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทเีห็นว่าไม่มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใชป้ระโยชน์แลว้ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอยุบเลกิ

ตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  ทงันี ตาํแหน่งทจีะยุบเลกินนัตอ้ง

เป็นตาํแหน่งวา่ง 

  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดม้ีมติไม่ใหค้วามเห็นชอบตามทอีงค์การ

บริหารส่วนตาํบลเสนอใหยุ้บเลกิตาํแหน่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัยืนยนัในความเห็นเดิมใหค้ณะกรรมการพนกังาน   

สว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเรืองพรอ้มความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) พจิารณาและ

ใหป้ฏบิตัิตามมติคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้ .  การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามขอ้   (2)  ขอ้  และขอ้   ใหอ้งคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลชีแจงเหตุผลความจาํเป็นทตีอ้งขอกาํหนดตาํแหน่ง ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณา

โดยมรีายการ   ดงัต่อไปนี 

 

 

 ( )  เหตุผลความจาํเป็นทจีะตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

 ( )  ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน   หรือปรมิาณงานทเีพมิขนึจากเดมิ

ถงึขนาดจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ 

 ( )  ชอืตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ 

 ( )  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ 

 ( )  สว่นราชการทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัทมีอียู่ตามแผน

อตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล และตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

 ( )  เหตุผลความจาํเป็นอนื 

  การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลและ ความจาํเป็นในดา้น

ปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาํคญั  โดยมิใหข้ออนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง เพือเหตุผลดา้นตวับุคคล  และให ้

คาํนึงถงึจาํนวนของลูกจา้งทงัประจาํและชวัคราวทปีฏิบตัิงานในงานนนัดว้ยทงันี  เพอืมิใหเ้กิดปญัหาคนลน้งาน  และเป็นการ

ประหยดังบประมาณดา้นรายจ่ายดา้นบคุคลขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลดว้ย   และใหพ้จิารณาถงึความสาํคญั ความเหมาะสม

และถูกตอ้งของกรอบตาํแหน่งในงานนนัดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยงิ  ควรจะใหต้าํแหน่งในงานนนัสามารถรองรบัความกา้วหนา้

ของบคุลากรในงานนนัได ้
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   ขอ้ . ในกรณีทปีริมาณและคุณภาพของงานเปลยีนแปลงไปมาก และไดพ้จิารณา ขออนุมตัิปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหน่งในส่วนราชการใด ควรพจิารณาจดัหาตาํแหน่งเพอืรองรบับุคลากร ผูค้รองตาํแหน่งเดิมทขีออนุมตัิปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหน่งดว้ย  และก่อนทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะขออนุมตัิปรบัปรุงกาํหนดตาํแหน่ง  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

พจิารณาดาํเนินการกบัตาํแหน่งทวี่าง  และมคีวามจาํเป็นนอ้ยเสียก่อน  โดยการปรบัเกลยีตาํแหน่งไปไวใ้นงานทมีคีวามสาํคญั

และจาํเป็นเร่งด่วน 

  ข้อ . ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จ ังหวดั )  ตามขอ้            

หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าการขอปรบัปรุงการกาํหนดตําแหน่งยงัไม่เหมาะสม ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมีความเห็นว่าการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งมีความเหมาะสมแลว้  และแจง้ยืนยนัการขอปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหเ้สนอเรืองพรอ้มความเห็นใหค้ณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) พจิารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึง เป็นประการใด    

ใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้ . ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  มีเหตุผลความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง เพือรองรบัภารกิจ หนา้ทคีวามรบัผิดชอบ  ลกัษณะงาน  

หรอืปรมิาณงานทเีพมิมากขนึ  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานสว่น

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 

 

  ขอ้ .  กรณีการขอปรบัปรุงกาํหนดตาํแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาํบลตามขอ้  เป็นการกาํหนด

ตาํแหน่งสายงานใหม่  ซงึเป็นสายงานทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ยงัไม่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งของตําแหน่งสายงานนนั  ในการขอปรบัปรุงการกาํหนดตําแหน่งดงักล่าว ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลจดัทาํร่าง

มาตรฐานกําหนดตาํแหน่งของตําแหน่งสายงานนนั  เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย ทงันีเพอืแสดงใหท้ราบถึงประเภทตาํแหน่ง ชือ

ตาํแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทวัไป หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง ลกัษณะงานทตีอ้งปฏิบตัิ คุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่ง  และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากมีความเห็นชอบตามที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอ  ใหเ้สนอเรอืงขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่  ร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง พรอ้ม

ความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต. ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ    

  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มมีติไมเ่ห็นชอบตามทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

เสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ . เมอืองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไดร้บัความเหน็ชอบในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามขอ้  (2)  

ขอ้   ขอ้   หรือขอ้   แลว้แต่กรณี  ใหถ้อืว่าเป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั  โดยให ้

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดในแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลต่อไป 
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 หมวด  3  

อตัราเงนิเดือนและวธีิการจา่ยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอนื 

สว่นท ี  

อตัราเงนิเดือนและวธีิการจา่ยเงนิเดือน 

  ขอ้ . อตัราเงนิเดอืน อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งและการรบัเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นตาํบล ใหน้าํ

กฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งทกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  การจ่ายเงนิเดือน  และเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบยีบที

กาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้ . ใหพ้นักงานส่วนตําบลไดร้บัเงนิเดือนตามตําแหน่งผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งใดระดบัใด         

ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงนิเดือนขา้ราชการพลเรือนทา้ยพระราชบญัญตัิเงนิเดือนและเงนิประจาํตาํแหน่ง  

พ.ศ.2538   ดงัน ี

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  

 ( )  ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท  
 

 ขอ้ 40.  พนกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดระดบัใดโดยไดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัใดตาม

ขอ้   ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั  เวน้แต่ 

 ( )  ผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกวา่ขนัตาํของอนัดบันนัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่าเดมิ 

  ( ) ผูน้นัไดร้บัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชพีและ ก.พ. หรอื คณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )  รบัรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรอืวชิาชพีนนั   เป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั  และกาํหนดเงนิเดอืนทคีวรไดร้บัในอนัดบัและขนัใด ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัและขนัทตีามทกีาํหนด

ในขอ้         

  ( )  ผูน้นัไดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน  และ ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )รบัรองวา่ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษา  หรือวชิาชีพทไีดร้บัเพมิขนึ

หรือสูงขึนนนั   เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัและกาํหนดเงนิเดือนทีควรไดร้บัในอนัดบั  และขนัใด  

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจปรบัใหไ้ดร้บัเงนิเดือนใน

อนัดบัและขนัทตีามทกีาํหนดในขอ้            
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   ( )  ผูน้นัไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใดทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.

อบต. )  กาํหนดในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  ใหต้าํแหน่งในสายงานนนัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าขนัตาํของอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบั

ตาํแหน่งระดบันนั  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัและขนัทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด 

  ( )  ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบัทตีาํกว่าตาํแหน่งเดิม  โดยเป็นความประสงคข์องตวัพนกังาน

ส่วนตาํบลนนั  ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของ

อนัดบัเดมิตามตารางเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานสว่นตาํบลจะไดร้บั เมอืไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศ

นี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในขนัสูง

ของอนัดบัเงนิเดอืน สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  ( )  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขึนตาํแหน่งใด ถา้ไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าขนัตาํของอนัดบั

เงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงันนัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัที

เทียบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขนัเงนิเดือนแต่ละอนัดบัทีพนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บัเมือ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 

  ขอ้ .  การกาํหนดใหผู้ท้ไีดร้บัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชีพตามขอ้  (2) และผูท้ี

ไดร้บัปริญญาหรอืประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชพีเพมิขนึหรอืสูงขนึ ตามขอ้  ( ) ไดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัใด และขนัใด 

ใหพ้จิารณาดาํเนินการดงัน ี

  ( )  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพทไีดร้บัเพมิขนึหรือสูงขนึ ตอ้งเป็นปริญญาหรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพท ีก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) รบัรองว่าเป็นคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั   

โดยใหพ้จิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิได ้ไม่ว่าพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั จะไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร

วชิาชพีดงักลา่วอยู่ก่อนหรือระหว่างเขา้รบัราชการ หรอือยู่ในระหวา่งทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

 

      ( )  การปรบัอตัราเงนิเดือน ใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิไม่มผีลเป็นการปรบัปรุงตาํแหน่ง   หรือเปลยีนระดบั

ตาํแหน่ง   และตอ้งใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไม่สูงกวา่ระดบัและขนัของอตัราเงนิเดอืนทคีวรไดร้บัตามตารางกาํหนดอตัราเงนิเดอืนให ้

ไดร้บัตามคุณวฒุ ิ ทา้ยประกาศนี  

  ( )  การปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิ  ตอ้งใหม้ผีลไมก่่อนวนัทพีนกังานสว่นตาํบล   ผูน้นัสาํเร็จ

การศึกษา  และไม่ก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทจีะขอปรบัอตัราเงนิเดือนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒนินั  รวมถงึไม่ก่อน

วนัท ีก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ไดก้าํหนดใหป้ริญญาหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีทไีดร้บัมา

เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั 

  ในกรณีพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษาเพมิเติม การปรบัอตัราเงนิเดือน ใหไ้ดร้บัตาม

คุณวุฒิ  ใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผูีน้นัรายงานตวัต่อองคก์ารบริหารสว่นตาํบลหลงัสาํเร็จการศึกษา 

  ในกรณีทีไดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเพมิขึนหรือสูงขึนก่อนวนัทเีขา้รบัราชการ  หรืออยู่

ระหว่างทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ การปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิตอ้งมผีลไม่ก่อนวนัพน้ทดลองปฏบิตัิหนา้ทใีน

ตาํแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั 

  ใน ก ร ณี ที ได ้ร ับ ป ริญ ญ าห รื อ ป ร ะก าศ นี ย บ ัต ร วิช าชี พ เพิ ม ขึ น  ห รื อ สู งขึ น ห ล ัง ว ัน เข ้าร ับ                          

ราชการและพน้ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการแลว้โดยมไิดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษาเพมิเติมตามวรรคสอง   การปรบัอตัราเงนิเดือน

ใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒ ิ ใหม้ผีลไมก่่อนวนัทไีดร้บัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีเพมิขนึหรอืสูงขนึ 

  ( )  การสงัปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิ  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูส้งั โดยมใิห ้

ยอ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 



14 

   ในกรณีทไีดเ้สนอเรืองราวไวก่้อนวนัเริมตน้ปีงบประมาณ  และไม่สามารถสงัปรบัใหใ้นวนัเริมตน้

ปีงบประมาณ  ก็ใหส้งัปรบัอตัราเงนิเดือนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิไดต้งัแต่วนัเริมตน้ปีงบประมาณ ทงันีใหป้รบัอตัราเงนิเดือนให ้

ไดร้บัตามวฒุิก่อนการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน 

  ขอ้ 42.  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ด ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นหมวดอนืแห่งประกาศน ี  

และไดก้ําหนดการใหไ้ดร้บัเงนิเดือนเป็นอย่างอืนไวโ้ดยเฉพาะ ใหพ้นักงานส่วนตําบลผูน้ ันไดร้บัเงินเดือนตามทีกําหนด          

ในหมวดนนั 

  ขอ้ . กรณีอนืนอกจากทไีดก้าํหนดในหมวดนีใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั)   

พจิารณาอนุมตัิเป็นราย ๆ ไป 

 

สว่นท ี  

ประโยชน์ตอบแทนอนื 
 

  ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้ปีระโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล เพอืเป็นการ

เสริมสรา้งขวญักาํลงัใจ  แรงจูงใจ  และเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ในการปฏบิตัิราชการของพนกังานส่วนตาํบลทงันี  ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย หรือระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือน 

 

 

  ขอ้ .  องค์การบริหารส่วนตาํบลทบีริหารจดัการการจ่ายเงนิเดือน  ค่าจา้ง  และประโยชนต์อบแทนอนื

สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลและลูกจา้งไดต้าํกวา่ทกีาํหนดในมาตรา   แหง่พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

พ.ศ. 2542   และไดบ้ริหารงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผลตามเงอืนไขและวธิีการทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด สามารถจดัประโยชนต์อบแทนอนืแก่พนกังานสว่นตาํบลเป็นพเิศษอกีก็ได ้     

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลตามที

กาํหนดในวรรคหนึง ตอ้งมลีกัษณะเป็นค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ และเป็นการจ่ายใหใ้นลกัษณะของสวสัดิการสาํหรบัพนกังาน

ส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยใหน้าํเงนิในส่วนทเีหลอืจากกรณีท ีค่าใชจ่้าย เงนิเดือน และประโยชน์

ตอบแทนอืนไม่สูงกว่ารอ้ยละสสีิบ ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542       

แต่ทงันวีงเงนิ ค่าประโยชนต์อบแทนอนืของพนกังานสว่นตาํบลหรือลูกจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ทไีดร้บัแต่ละคนไมเ่กิน

หา้เท่าของอตัราเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง  

  ขอ้ .  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลอาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตามขอ้  45  ไดด้งัต่อไปนี 

      ( )  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืเป็นรายการเพมิขนึใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม ทคีณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ (ก.ถ.) ประกาศกาํหนด   และกาํหนดอตัราค่าตอบแทน ตลอดทงัหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทนอนืประเภทใหมน่นั   
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       ( )  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืในลกัษณะทเีป็นเงนิเพมิพเิศษจากรายการประโยชนต์อบแทน

อนื     ทคีณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถนิ ( ก.ถ.) ประกาศกาํหนด  

  ขอ้ . เมือองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามขอ้  แลว้ ใหเ้สนอเรืองให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล            

( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้ํานึงถึงสิทธิ สวสัดิการของพนกังานส่วนตําบลและลูกจา้งทีไดร้บั ความจาํเป็น  ความเหมาะสม  

งบประมาณรายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

  เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบแลว้         

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศใชบ้งัคบัต่อไป ทงันี  ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไม่ก่อนวนัทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล    

( ก.อบต.จงัหวดั )  มมีตใิหค้วามเหน็ชอบการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืนนั 

  ขอ้ .  การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลหรือลูกจา้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลตามขอ้  (1)  ใหม้ีอตัราค่าตอบแทนเพิมขนึหรือลดลงจากทีกาํหนดไวเ้ดิม  หรือการยกเลกิการกาํหนด

ประโยชนต์อบแทนอนืนนั  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้   โดยอนุโลม 

  ขอ้ .  การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลหรือลูกจา้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลตามขอ้  (2)  ใหม้ีอตัราค่าตอบแทนเพมิขนึหรือลดลงจากทกีาํหนดไวเ้ดิม ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบล

ดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้  โดยอนุโลม เวน้แต่การกาํหนดใหม้อีตัราค่าตอบแทนลดลงตาํกว่าอตัราทกีฎหมายหรือ

ระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บั หรอืการยกเลกิการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืนนัจะกระทาํมไิด ้ 

  ขอ้ . ในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและ

ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้  46  แลว้ หากปรากฏว่าองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนนัไม่สามารถบริหารจดัการการ

จ่ายเงนิเดอืน  ค่าจา้งและประโยชนต์อบแทนอนืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลพจิารณา 

 

ดาํเนินการปรบัปรุงหรือยกเลกิการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืทกีาํหนดตามขอ้  (1) และ ( )  เป็นลาํดบัแรก เพอืมิให ้   

ขดัหรือแยง้ และไม่เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดการปรบัปรุงหรือยกเลกิการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามวรรคหนึง       

ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้   หรอืขอ้  49   โดยอนุโลม 

   

 

  ขอ 51. พนักงานสวนตําบลอาจไดรับ เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี เหตุ พิ เศษตามที่ 

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ขอ 52. พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

  ขอ 53.  บําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

 

      หมวด 4 

             การคัดเลือก 
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   ขอ 54. การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

พนักงานสวนตําบลและการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหดําเนินการได     

4 วิธี ดังนี ้

   (1) การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานหรือ

เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสอบแขงขันได ในองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

   (2) การคดัเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

   (3) การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน

หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนในสายงานเดียวกัน หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนง

ผูปฏิบัติงานใหดํารงตาํแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

   (4) การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนใน

ระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบ 

สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงข้ึน 

  ขอ 55. การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม

จําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ให

เปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงหลักวิชาการ

วดัผล  ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล

อ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกมีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย โดยการ

ประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นท ี  

การสอบแข่งขนั 
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   ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั ในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินการได ้

อาจ   รอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัแทนได ้

  กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เป็นผูด้ ําเนินการสอบแข่งขนัในตําแหน่งใดแลว้ และบญัชีผู ้

สอบแข่งขนัไดย้งัไมห่มดอายุ   หา้มมใิหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลในจงัหวดันนัจดัสอบแข่งขนัในตาํแหน่งเดยีวกนัอกี 

  ในกรณีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรอืคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในจงัหวดั

นนัมีบญัชีสอบแข่งขนัไดใ้นตําแหน่งใด หา้มมิใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเปิดสอบแข่งขนัในตําแหน่งนนัดว้ย        

(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลงวนัท ี  เม.ย. ) 

  ใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัเพอืบรรจแุละแต่งตงับุคลเป็นพนกังานส่วน

ตาํบล ในตาํแหน่งสายงานเรมิตน้จากระดบั  ทงั ภาค ก ภาค ข และภาค ค เพอืใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจขอใชบ้ญัช ี   

ผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปบรรจแุละแต่งตงัในตาํแหน่งทวีา่ง (แกไ้ขเพมิเติม ตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ก.ย. ) 

ขอ้ .  การสอบแข่งขนั การกําหนดหลกัสูตร วิธีการสอบแข่งขนั  และวิธีด ําเนินการเกียวกบัการ

สอบแข่งขนั ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสนิ การขนึบญัชีสอบแข่งขนัได ้การนาํรายชอืผูส้อบแข่งขนัไดต้าํแหน่งหนึงไปขนึบญัชีเป็นผู ้

สอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอนื และการยกเลกิบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนด   ดงัต่อไปน ี

 ( )  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั ตามขอ้  

 (2) หลกัสูตรและวธิีการสอบแข่งขนัอย่างนอ้ยตอ้งม ี   ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป  ใหท้ดสอบโดยวธิีสอบขอ้เขยีน 

(ข)  ภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  ใหท้ดสอบโดย  วธิีสอบขอ้เขยีน  หรอืวธิี

สอบปฏบิตัิ หรอืวธิีอนืใดวธิีหนึงหรอืหลายวธิีก็ได ้

(ค) ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ใหป้ระเมนิบุคคลเพอืพจิารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท ี

(3) ผูส้มคัรสอบ ตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัิหรือไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล   หรือไดร้บั

การยกเวน้จากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และตอ้งมคุีณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต.) กาํหนด 

  (4) การประกาศรบัสมคัรสอบ ใหร้ะบุชือตําแหน่ง คุณสมบตัิทวัไป คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

เงนิเดอืนทจีะไดร้บั วนัเวลาและสถานทสีอบ เอกสารหลกัฐานทใีชใ้นการสอบ หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสนิ 

การขนึบญัช ีและการยกเลกิบญัช ี 

(5) เกณฑก์ารตดัสนิผูส้อบแข่งขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคทสีอบไมต่าํกวา่รอ้ยละหกสบิ 

(6)  การขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงตามลาํดบัจากผูส้อบแข่งขนัไดค้ะแนนสูงสุด ลงมาตามลาํดบั   

  ( ) เรอืงอนื ๆ หรอืขอ้ความอนืทผูีส้มคัรควรทราบ 

  ขอ้ .   ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั ดาํเนินการ ดงันี 

      ( ) แต่งตงัคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขนั จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  คนประกอบดว้ย 

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลเป็นประธาน หวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวดัทเีกยีวขอ้ง จาํนวน  คน  

 

 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในเขตจงัหวดั เป็นกรรมการ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล หรอืทอ้งถนิจงัหวดั แลว้แต่กรณีเป็นกรรมการ

และเลขานุการ 
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   มหีนา้ทอีาํนวยการสอบและดาํเนินการสอบแข่งขนัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและกาํหนดวนั เวลา 

และสถานทสีอบ  ตลอดจนระเบยีบเกียวกบัการสอบไดเ้ท่าทจีาํเป็น โดยไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวธิีการสอบแข่งขนัและวธิีการ

เกยีวกบัการสอบแข่งขนั  

   ( ) แต่งตงัคณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า   คนประกอบดว้ย

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิาภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง (ภาค ข) ทเีปิดสอบทเีป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถนิ ทมีรีะดบัไมต่าํกวา่ระดบั  หรือเทยีบเทา่ 

   มหีนา้ทอีอกขอ้สอบเป็นจาํนวน  เท่าของจาํนวนขอ้สอบของการสอบภาค ข และตรวจขอ้สอบ

ภายหลงัการสอบเสร็จสนิภายใน   วนั ทงันี กรณีขอ้สอบปรนยัใหต้รวจและประมวลผลดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

   ( ) แต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืกขอ้สอบ จาํนวนไม่เกนิ  คน ประกอบดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํจงัหวดัทเีกยีวขอ้ง 

   มหีนา้ทพีจิารณาคดัเลอืกขอ้สอบทคีณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบส่งมอบใหไ้ดข้อ้สอบตาม

จาํนวนขอ้สอบทกีาํหนดในการสอบภาค ข 

   ( ) แต่งตงัคณะกรรมการผลติขอ้สอบ จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล และหวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวดัหรือประจาํอาํเภอทเีกียวขอ้ง โดยมพีนกังานสว่นตาํบล

หรือขา้ราชการสาํนกังานทอ้งถนิจงัหวดัแลว้แต่กรณีเป็นเลขานุการ มีหนา้ทคีวบคุมกระบวนการผลติขอ้สอบ และเก็บรกัษา

ขอ้สอบใหเ้ป็นไปอย่างรดักุมไมใ่หข้อ้สอบรวัไหลได ้

   ( ) แต่งตงัคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค) คณะละไม่นอ้ยกว่า  

คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุิทเีป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถนิทมีรีะดบัไมต่าํกวา่ระดบั  หรือเทยีบเทา่ 

  มีหนา้ทีประเมินบุคคลเพือพิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท ี โดยพิจารณาจากประวตัิส่วนตวั 

ประวตัิการศึกษา ประวตัิการทาํงาน พฤติกรรมทปีรากฏทางอนืของผูเ้ขา้สอบ และจากการสมัภาษณ์ ทงันีอาจใชว้ธิีการอนืใด

เพมิเตมิอกีก็ได ้ เพอืพจิารณาความเหมาะในดา้นต่างๆ  

   ( ) แต่งตงัคณะกรรมการกํากบัดูแลการดําเนินการสอบแข่งขนั จาํนวนไม่นอ้ยกว่า   คน 

ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล เป็นประธาน นายอาํเภอหรอืหวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดั และ

ทอ้งถนิจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 

   มหีนา้ทคีวบคุมกาํกบัดูแลและตรวจสอบกระบวนการดาํเนินการสอบแข่งขนัในทุกขนัตอนตงัแต่

การประกาศสอบแข่งขนัจนถงึการประกาศขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยถูกตอ้งเป็นธรรม และใหม้กีาร

ปฏบิตัเิป็นตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลกาํหนดโดยเคร่งครดั หากพบว่ามกีารดาํเนินการทไีมถู่กตอ้ง หรือ

อาจสรา้งความไมเ่ป็นธรรมกบัผูส้อบแข่งขนัใหร้ายงานผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัเพอืดาํเนินการต่อไป  

(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลงวนัท ี  เม.ย.49) 

  ขอ้ .    ยกเลกิ (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.ลงวนัท ี 6 ต.ค. 7) 
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   ขอ้ . ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนักาํหนดวนั  เวลา  สถานทสีอบและระเบยีบเกยีวกบั

การสอบไดเ้ท่าทจีาํเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตร  วธิีการสอบแข่งขนั และวธีิดาํเนินการเกยีวกบัการสอบแข่งขนัน ีแลว้ใหป้ระธาน

กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกว่า    วนัทาํการ (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 

  ขอ้ .  หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนัเพือบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในตําแหน่งระดบัต่าง ๆ  ใหม้ี

รายละเอยีด ดงัน ี 

ก. ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป กาํหนดคะแนนเต็ม  คะแนน 

      ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ เป็นผูด้าํเนินการสอบปีละ  ครงั และใหป้ระกาศผลผูท้ไีดค้ะแนน

รวมไม่ตาํกวา่รอ้ยละ  ตามทกีรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิกาํหนด เป็นผูผ้่านการสอบโดยไม่ตอ้งจดัลาํดบัทขีองผูส้อบได ้

และบญัชขีองผูส้อบผ่านภาค ก. มอีายุ  ปี โดยใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปน ีโดยวธิีสอบขอ้เขยีน และใหค้าํนึงถงึ

ระดบัความรูค้วามสามารถทตีอ้งการของตาํแหน่ง ตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในแต่งละระดบัดว้ย 

       . วชิาความสามารถในการศึกษา วเิคราะหแ์ละสรุปเหตุผล กาํหนดคะแนนเต็ม   คะแนน 

           ใหท้ดสอบความสามารถในการศึกษา  วเิคราะหแ์ละสรุปเหตุผล โดยการใหส้รุปความหรือใหจ้ดั

ประเดน็ในขอ้ความหรอืเรอืงราว หรอืใหว้เิคราะหเ์หตุการณห์รือสรุปเหตผุลทางการเมอืงเศรษฐกจิหรอืสงัคม หรือใหห้าแนวโนม้

หรือความเปลยีนแปลงทน่ีาจะเป็นไปตามขอ้มูล หรือสมมติฐานหรือใหศึ้กษาวเิคราะหแ์ละสรุปเหตุผลอย่างอนื ซงึเหมาะสมแก่

การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนงึหรือหลายอย่างก็ได ้

       . วชิาภาษาไทย กาํหนดคะแนนเต็ม    คะแนน 

   ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา โดยการใหส้รุปความและหรือตีความจากขอ้ความ

สนัๆ หรือบทความและใหพ้จิารณาเลอืกใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ จากคาํหรือกลุม่คาํประโยคหรือขอ้ความสนัๆ หรือใหท้ดสอบ

โดยการอย่างอนืทเีหมาะสมกบัการทดสอบความรูค้วามสามารถดงักลา่ว 

                  ข. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง กาํหนดคะแนนเต็ม   คะแนน 

       ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจดัสอบ โดยใหท้ดสอบความรู ้ 

ความสามารถในทางทจีะใชใ้นการปฎิบตัิงานในหนา้ทโีดยเฉพาะ  ตามทรีะบุไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งโดยวธีิสอบขอ้เขยีน  

หรือวธิีสอบปฎิบตัิ  หรือวธีิอนืใด  วธิีหนึงหรือหลายวธิีหนึงหรือหลายวธิีก็ไดต้ามความเหมาะสม  ทงันี  จะรวมสอบเป็นวชิา

เดียวหรืออย่างเดียว  หรือแยกสอบเป็นสองวชิาหรือสองอย่าง  โดยกาํหนดคะแนนเต็มวชิาละ  หรืออย่างละ    คะแนน  

หรือวิชาหนึงหรืออย่างหนึง    คะแนน  และอีกวิชาหนึงหรืออีกอย่างหนึง    คะแนนก็ได ้ เมือจะทดสอบความรู ้

ความสามารถในทางใดและโดยวธิีใด  ใหร้ะบุไวใ้นประกาศรบัสมคัรสอบดว้ย 

  ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  กาํหนดคะแนนเต็ม    คะแนน 

        ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจดัสอบ โดยใหป้ระเมนิบุคคล

เพอืพจิารณาความเหมาะสมหนา้ทจีากประวตัิสว่นตวั  ประวตักิารศึกษา  ประวตักิารทาํงาน  และพฤติกรรมทปีรากฏทางอนืของ

ผูเ้ขา้สอบ  และจากการสมัภาษณ์  ทงันี  อาจใชว้ธีิการอนืใดเพมิเติมอกีก็ได ้เพอืพจิารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ  เช่น  

ความรูท้อีาจใชเ้ป็นประโยชนใ์นการปฎิบตัิงานในหนา้ทแีละความรูใ้นเรืองการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ  ความสามารถ  

ประสบการณ์  ท่วงทวีาจา  อุปนิสยั  อารมณ์  ทศันคติ  จริยธรรมและคุณธรรม   การปรบัตวัเขา้รบัผูร่้วมงาน  รวมทงัสงัคม

และสงิแวดลอ้ม  ความคิดริเรมิสรา้งสรรค ์ ปฏภิาณไหวพรบิและบุคลกิภาพอย่างอนื  เป็นตน้  

 (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

 

 

 

                    ขอ้ .  ใหผู้ด้าํเนนิการสอบแข่งขนัประกาศรบัสมคัรสอบ โดยระบุรายละเอยีดในเรอืงต่างๆ  ดงันี 
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 ( )  ชอืตาํแหน่งและจาํนวนอตัราว่างทจีะบรรจุแต่งตงั 

( )  คุณสมบตัทิวัไปและคุณสมบตัเิฉพาะของผูม้สีทิธิสมคัรสอบสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

( )  เงนิเดอืนทจีะไดร้บัสาํหรบัตาํแหน่งนนั ตามคุณวุฒิทปีระกาศรบัสมคัรสอบ 

( )  วนั  เวลา  และสถานทรีบัสมคัรสอบ 

( )  เอกสารและหลกัฐานทใีชใ้นการสมคัรสอบ 

( )  ลกัสูตรและวกีารสอบแช่งขนั  เกณฑก์ารตดัสนิ การขนึบญัช ีและการยกเลกิบญัชผูี ้

สอบแข่งขนัได ้
 

( )  การบรรจุแต่งตงัผูส้อบแข่งชนัไดเ้ป็นพนกังานส่วนตาํบล  กาํหนดเงอืนไขใหผู้น้นัจะตอ้ง

ดาํรงตาํแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาํบลทบีรรจุแต่งตงัอย่างนอ้ย    ปี  จงึสามารถโอนไปดาํรงตาํแหน่ง  ณ  ทแีห่งอนืได ้ 

เวน้แต่เมอืผ่านการทดลองปฎิบตัิราชการแลว้  และมีเหตุผลความจาํเป็นอย่างยิง  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลอาจ

พจิารณาใหโ้อนยา้ยไดต้ามทเีหน็สมควร 

( )  เรอืงอนื ๆ  หรือขอ้ความอนืทผูีส้มคัรสอบควรทราบ  

 การประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนันนัใหป้ระกาศไวใ้นทเีปิดเผย  ณ  สถานทรีบัสมคัรสอบก่อนวนัทเีรมิ

รบัสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า    วนั  และแจง้ใหค้ณะกรรมการพนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกจงัหวดัและสาํนกังาน

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลและจะประกาศทางวิทยุกระจาย เสียงหรือทางอืนใดตามความเหมาะสมดว้ย           

เพอืประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทวักนัดว้ยก็ได ้ (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 

  ขอ้ .  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้ีเจา้หนา้ทรีบัสมคัรสอบโดยใหม้กีาํหนดเวลารบัสมคัรสอบไม่

นอ้ยกวา่    วนัทาํการ 

  ในกรณีทมีเีหตุผลและความจาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลารบัสมคัรสอบแข่งขนัให ้  คณะกรรมการดาํเนินการ

สอบแข่งขนัเสนอแนะผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัเพอืประกาศขยายระยะเวลา การรบัสมคัรสอบไดไ้ม่นอ้ยกว่า    วนัทาํการ  แต่

ไม่เกิน  วนัทาํการ นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัรสอบ โดยจะตอ้งประกาศการขยายเวลานนัก่อนวนัครบ

กาํหนดวนัปิดรบัสมคัรสอบ (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 

  ขอ้ .  ใหผู้ส้มคัรสอบเสยีค่าธรรมเนียมสอบสาํหรบัตาํแหน่งทสีมคัรสอบตามอตัราดงัน ี  

    (1)  ภาค  ก  ใหเ้สยีค่าธรรมเนียมสอบ  ตาํแหน่งละไมเ่กนิ  100  บาท 

              ( ) ภาค  ข  และภาค  ค  ใหเ้สยีค่าธรรมเนียมสอบ  ดงันี 

 ( . ) ตาํแหน่งสายงานเรมิตน้ระดบั  หรือตาํแหน่งสายงานเรมิตน้ระดบั   ตาํแหน่ง

ละไมเ่กนิ  บาท 

   ( . ) ตาํแหน่งสายงานเริมตน้ระดบั  ขนึไป ตาํแหน่งละไมเ่กนิ  บาทค่าธรรมเนียม

สอบจะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่มกีารยกเลกิการสอบครงันนัทงัหมด เนืองจากมกีารทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 

ตามขอ้  ใหจ้่ายค่าธรรมเนียมสอบใหแ้ก่ผูส้มคัรสอบทมีไิดม้ส่ีวนเกยีวขอ้งกบัการทุจรติหรือสอ่ไปในทางทจุรตินนัได ้

  สาํหรบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหพ้ิจารณานาํไปถวัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัการสอบแข่งขนัไดทุ้กรายการ 

โดยรายงานผลการใชจ่้ายใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล( ก.อบต. จงัหวดั) ทราบ  

(แกไ้ขเพมิเติม ตามประกาศ ก.อบต. จว.ฉช. ลงวนัที  ก.ย. ) 
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   ขอ้ .  ในกรณีทีผูส้มคัรสอบแข่งขนัผูใ้ด  เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั หรือขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถิน  และประสงค์จะสมคัรสอบแข่งขนัในตาํแหน่งทมีีระดบัไม่สูงกว่าตาํแหน่งทตีนดาํรงอยู่ ซงึใชคุ้ณวุฒิ

เช่นเดียวกบัตาํแหน่งทตีนดาํรงอยู่  จะตอ้งยืนหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา ซงึเป็นผูม้อีาํนาจสงับรรจุอนุญาตใหม้าสมคัร

สอบแข่งขนัไดพ้รอ้มกบัใบสมคัรสอบ  หากไมม่หีนงัสอืรบัรองดงักลา่ว  ผูน้นัไมม่สีทิธิเขา้สอบสาํหรบัการสอบแข่งขนัครงันนั   
 

  ขอ้ . ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ประกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้สอบ   ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า    วนั

ทาํการ (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ .  การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้หถ้ือเกณฑว์่า  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในภาคความรู ้

ความสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค)  ทสีอบตามหลกัสูตรแต่ละ

ภาคไม่ตาํกว่ารอ้ยละ    โดยไม่ตอ้งนําคะแนนจากการสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป  (ภาค ก) มารวม ทงันี  ให ้

คาํนึงถงึหลกัวชิาการวดัผลดว้ย (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ .  ใหผู้ท้สีอบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทวัไป  (ภาค ก)  ทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน    

จดัสอบ  เป็นผูม้สีทิธิสมคัรสอบในภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง (ภาค ข )  โดยไดค้ะแนนตามเกณฑท์ี

กาํหนดไวใ้นขอ้    ใหเ้ป็น  ผูม้สีทิธิสอบใหภ้าคอนืต่อไปได ้(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ .  ในกรณีทตีรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมใน

ระหว่างดาํเนินการสอบแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลการดาํเนินการสอบแข่งขนั รายงานใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั เพอื

พจิารณาวา่สมควรยกเลกิการสอบแข่งขนัในครงันนัทงัหมด หรอืยกเลกิเฉพาะวชิาหรือเฉพาะภาคทมีกีารทุจรติ หรือส่อไปในทาง

ทุจริตนนั  หากผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัไดย้กเลกิการสอบแข่งขนัเฉพาะวชิาใด หรอืภาคใดแลว้ ใหด้าํเนินการสอบแข่งขนัเฉพาะ

วชิานนั หรือเฉพาะภาคนนัใหม ่โดยผูท้ทีุจรติหรือผูท้เีกยีวขอ้งกบัการทุจรติในการสอบแข่งขนัครงันนัไมม่สีทิธิเขา้สอบแข่งขนัอกี 

กรณีตรวจพบการทุจรติ หรือส่อไปในทางทจุริต  ภายหลงัทมีกีารสอบเสร็จสนิแลว้ แต่ก่อนประกาศผลการ

สอบแข่งขนั  ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลการดาํเนินการสอบแข่งขนั ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เมอืปรากฏหลกัฐานชดัแจง้ว่าบุคคล

หนึงบุคคลใดทุจริตในการสอบแข่งขนั หรือมสี่วนร่วมในการทุจริต ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั อาจใชดุ้ลยพนิิจตดัสทิธิผูส้มคัร

สอบแข่งขนันนัได ้

กรณีตรวจพบการทจุริตการสอบแข่งขนัภายหลงัประกาศผลการสอบแลว้  กรณีทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและพจิารณามมีติเป็นประการใด  ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีดัสอบแข่งขนัปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามนนั  หากองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไมด่าํเนินการใหค้ณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบลแจง้นายอาํเภอในฐานะผูก้าํกบัดูแล  เพอืดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทต่ีอไป   ถา้คณะกรรมการพนกังานสว่น

ตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณาดาํเนินการ

ตามทเีหน็สมควร    (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ .  เมอืไดด้าํเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัรายงานผลการ

สอบแข่งขนัต่อผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  เพอืประกาศขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัไดต่้อไป 

(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
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   ขอ้ .  การขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้  ใหเ้รียงลาํดบัทจีากผูส้อบไดจ้ากคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลาํดบั  ในกรณีทมีผูีส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมากกวา่

เป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งเทา่กนัใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบ

ก่อนเป็น    ผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกวา่  (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ . บญัชีสอบแข่งขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน  ปี นบัแต่วนัประกาศขนึบญัชี แต่ถา้มกีารสอบแข่งขนัอย่าง

เดียวกนันนัอีกและไดข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รงัก่อนเป็นอนัยกเลกิเวน้แต่ไดม้ีการเรียก

รายงานตวัเพือบรรจุและแต่งตงั หรือไดม้ีการขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัไดภ้ายในกาํหนด  ปี ตามระยะเวลาทกีาํหนดไว ้และ

ต่อมาบญัชีไดค้รบระยะเวลาตามทรีะบุ หรือก่อนมกีารประกาศขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ ใหถ้อืว่าผูน้นัยงัมสีิทธิไดร้บัการ

บรรจุแต่งตงั แต่ทงันี ผูน้นัจะตอ้งไปรายงานตวัต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะบรรจุแต่งตงัไม่เกิน  วนั นบัแต่วนัถดัจาก

วนัทบีญัชผูีส้อบแข่งขนัไดน้นัมอีายุครบตามประกาศ หรือวนัทปีระกาศขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัไดใ้หม ่แลว้แต่กรณี  

 (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ก.ย.  ) 

  ขอ้ .  การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป้นพนกังานส่วนตาํบล  เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล  ใหบ้รรจุและแต่งตงัจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนนัหรอืตาํแหน่งอนืทกีาํหนดคุณวุฒิตรงคุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตําแหน่งตรงกันกบัคุณวุฒิทีผูน้ ันนํามาสมคัรสอบแข่งขนั  และเป็นตําแหน่งทีเกียวขอ้งและเกือกูลกนั  ตามที

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบลกาํหนด  โดยตอ้งเรียกบรรจแุละแต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้

  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รายงานตาํแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลเพอืดาํเนินการ

สอบแข่งขนัใหแ้ทน  เมอืประกาศขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดแ้ลว้  และคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลไดส่้งตวัผูส้อบแข่งขนั

ไดม้าเพือขอรบัการบรรจุแต่งตงัในตาํแหน่งทอีงค์การบริหารส่วนตาํบลรายงานโดยชอบแลว้  หา้มมิใหอ้งค์การบริหารส่วน

ตาํบลปฎิเสธการบรรจุแต่งตงั ทงันี  ใหถ้อืว่าการรายงานตาํแหน่งว่างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล  เป็นการรอ้งขอเพอืบรรจแุต่งตงัแลว้ 

  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ใหบ้รรจุแต่งตงัไดเ้ฉพาะองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนนั  เมอืบรรจุแต่งตงัครบตามจาํนวนอตัราทวี่างแลว้  หากภายหลงัตาํแหน่งดงักล่าวว่างลง     อาจแต่งตงัผูส้อบแข่งขนั

ไดท้อียู่ในลาํดบัถดัไปใหด้าํรงตาํแหน่งได ้ แต่ตอ้งบรรจุและแต่งตงัเรียงตามลาํดบัททีสีอบแข่งขนัได ้ โดยหา้มมใิหอ้นุญาตให ้

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลอนื  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิอนืหรอืสว่นราชการอนื  ใชบ้ญัชสีอบแข่งขนัไปบรรจุแต่งตงัได ้

  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  สามารถอนุญาตใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอืน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  หรือส่วนราชการอืนภายในจงัหวดัทปีระสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแข่งขนัดงักล่าว  

สามารถใชบ้ญัชีเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้ หรือตาํแหน่งอนื ทกีาํหนดคุณวุฒิตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งตรงกนักบัคุณวุฒิทผูีน้นันาํมาสมคัรสอบแข่งขนัแต่ตอ้งเป็นตาํแหน่งทเีกียวขอ้งและเกือกูลกนั  ตามทคีณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตาํบลกาํหนด  โดยตอ้งเรียกบรรจแุละแต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อาจขอใชบ้ญัชีสอบแข่งขนัในตาํแหน่งอนืทมีรีะดบัเดยีวกนัหรือระดบัสูงกว่ามา

บรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทมีรีะดบัตาํกว่าจากบญัชกีารสอบแข่งขนัของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลหรือคณะกรรมการ

ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิอนื  ในจงัหวดัเดยีวกนัได ้ โดยมเีงอืนไขวา่ตาํแหน่งทขีอใชจ้ากบญัชผูีส้อบแข่งขนัไดน้นัตอ้ง

เป็นตาํแหน่งทเีกยีวขอ้งเกอืกูลกนักบัตาํแหน่งทจีะบรรจุแต่งตงัและมคุีณวุฒิตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตรงกนักบั 
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 ตาํแหน่งทจีะบรรจุแต่งตงั องค์การบริหารส่วนตาํบลนนัจะตอ้งไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนนั    โดยผูไ้ดร้บั

การบรรจแุละแต่งตงัในตาํแหน่งดงักลา่วตอ้งสมคัรใจ 

  ในกรณีทีองค์การบริหารส่วนตาํบล ขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท้ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจดั

สอบแข่งขนัมาบรรจุและแต่งตงั  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  บรรจุและแต่งตงับุคคลตามลาํดบัทใีนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท้ี

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลกาํหนด ( แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย.  ) 

  กรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัไดโ้ดยขอใชบ้ญัชผูีส้อบแข่งขนัไดข้องกระทรวง ทบวง กรม ในตาํแหน่งเดยีวกนั

กบัตาํแหน่งทจีะบรรจเุขา้รบัราชการได ้(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี   พ.ค.  ) 

  ขอ้ .  ผูใ้ดไดร้บัการขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้ ถา้มกีรณีอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี  ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ

การขนึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้  คือ 

( )  ผูน้นัไดข้อสละสทิธริบัการบรรจแุละแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบได ้

( )  ผูน้นัไม่มารายงานตวัเพือรบัการบรรจุเขา้รบัราชการภายในเวลาทีองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลกาํหนดโดยมหีนงัสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนแจง้ใหท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่หนา้กว่า  

  วนั  นบัตงัแต่วนัททีทีาํการไปรษณียร์บัลงทะเบยีน 

   ( )  ผู ้น ัน มี เห ตุ ไม่ อ าจ เข ้าป ฏิ บ ัติ ห น ้าที ร าช ก าร ได ้ต าม กํ าห น ด เวล าที จ ะบ ร รจุ แ ล ะ                    

แต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบได ้

 ( )  ผูน้นัประสงคจ์ะรบัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดโ้ดยการโอน แต่ส่วนราชการที

จะบรรจไุมร่บัโอน  และไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้แลว้วา่จะไมร่บัโอน  ผูน้นัจงึไมป่ระสงค ์จะรบัการบรรจ ุ

 

( )  ผูน้นัไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัในตําแหน่งทสีอบไดไ้ปแลว้ ใหย้กเลิกการขนึบญัชีผูน้นัไวใ้นบญัชีผู ้

สอบแข่งขนัไดทุ้กบญัชใีนการสอบครงัเดยีวกนั (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 
 

  ขอ้ .  ผูใ้ดถูกยกเลกิการขนึบญัชี   ถา้บญัชีนนัยงัไม่ยกเลกิ   และเจา้ของบญัชีพจิารณาเหน็ว่ามเีหตุอนั

สมควรจะอนุมตัใิหข้นึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชเีดมิเป็นลาํดบัแรกทจีะบรรจใุนครงัต่อไปตามเดมิก็ได ้  

กรณีถูกยกเลกิการขนึบญัชี เนืองจากไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  เมอืออก

จากราชการทหารโดยไม่มคีวามเสยีหาย  และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการในตาํแหน่งทสีอบได ้และบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้นัยงัไม่

ยกเลกิ ใหข้นึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชเีดมิเป็นลาํดบัแรกทจีะบรรจใุนครงัต่อไป   

(แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 

  ขอ้ .  เพือประโยชน์ในการตรวจสอบใหเ้กิดความเป็นธรรม ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัดําเนินการ  

ดงัต่อไปนี 

  ( ) กรณีทีองค์บริหารส่วนตําบลเป็นผูด้าํเนินการการสอบแข่งขนั ใหส้่งสาํเนาคําสงัแต่งตงั

คณะกรรมการ 1 ชุด   และสาํเนาประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนั    ชุด  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ก่อนเริมรบั

สมคัรสอบ ไม่นอ้ยกว่า    วนัทาํการ โดยส่งสาํเนาประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัจาํนวน  ชุด ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน

สว่นตาํบล (ก.อบต.) ทราบดว้ย  กรณีทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ใหส้่งสาํเนาประกาศรบั

สมคัรสอบแข่งขนั  จาํนวน    ชดุ  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล 
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     ( ) เมอืการสอบเสร็จสนิ ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ภายใน    

วนัทาํการ  นบัแต่วนัประกาศผลสอบแข่งขนั   โดยใหส่้งเอกสารดงัต่อไปน ี

(ก) บญัชกีรอกคะแนน      ชุด 

(ข) สาํเนาประกาศขนึบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้      ชุด 

     (3)  หากมีการยกเลิกการขึนบญัชีผู ส้อบแข่งขนัได ้ หรือขึนบญัชีไวต้ามเดิมใหร้ายงาน 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  และคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)  ภายใน  วนัทาํการ  นบัแต่วนั

ยกเลกิหรือขนึบญัชนีนั 

     (4)  หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ ประกาศรายชือผูม้ีสิทธิเขา้สอบ  

กาํหนดวนั  เวลา  และสถานทสีอบ  ประกาศผลสอบและอนื ๆ  นอกจากทกีาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล  และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล  ภายใน     วนัทาํการ  นบัแต่วนัประกาศเปลยีนแปลง 

 (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ม.ย. ) 

   ( ) กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั ใหส้่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงั

คณะกรรมการ สาํเนาประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนั บญัชีกรอกคะแนน และสาํเนาประกาศขนึบญัชี   ผูส้อบแข่งขนัได ้จาํนวน   

 ชดุ ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบลเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

   ( )  ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัและขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนั

ไดเ้ป็นรายภาค ทงันี การบรรจุแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปบรรจุแต่งตงัในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดใหใ้ชบ้ญัชีตามรายภาคที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัตงัอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผนัใหใ้ชบ้ญัชีขา้มภาค สาํหรบักระบวนการดาํเนินการสอบแข่งขนั เงอืนไข

การบรรจแุต่งตงั และการอนุญาตใหใ้ชบ้ญัช ีใหเ้ป็นไปตามท ีก.อบต.กาํหนด 

 (แกไ้ขเพมิเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ลงวนัท ี  ก.ย. ) 

 

 

สว่นท ี  

การคดัเลอืกกรณีทมีีเหตุพเิศษ 

  ขอ้ . องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจคดัเลอืกบุคคลเพอืบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังานส่วน

ตาํบล ในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัไดใ้นกรณี ดงัน ี

( ) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล   ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล   เพอืศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ 

( ) กรณีการบรรจแุละแต่งตงัผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )  อนุมตัใิหส้ว่นราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ  เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนนัโดยเฉพาะ 

 

   ( ) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดใหค้ดัเลอืกเพอืบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษได ้ 
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     ( ) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ ซงึไมส่ามารถรบัการบรรจุไดเ้มอืถงึลาํดบัที

ทสีอบได ้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และไดม้ารายงานตวัขอรบัการ

บรรจ ุ เมอืบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ 

( ) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ 

เนืองจากไดม้ารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุแลว้  แต่มเีหตุผลทไีม่อาจเขา้ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดต้าม

กาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั 

( ) กรณีการบรรจุและแต่งตงับุคคลทมีีความรู ้ ความสามารถและความชาํนาญสูง   เขา้รบั

ราชการในฐานะผูช้าํนาญการ 

( ) กรณีอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด 

(แกไ้ขตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลว. 6 ต.ค. ) 

ขอ้ .  การคดัเลอืก กรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัตามขอ้  เพอืบรรจบุุคคลเป็นพนกังาน

สว่นตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก ในกรณีองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไม่สามารถดาํเนินการไดอ้าจ

รอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ดาํเนินการแทนใหก่้อนหากไม่สามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการ

หรอืหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้

ขอ้ . การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการ 

ดงัต่อไปนี  

( )  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก 

                       ( )  ผู ้สม ัค รเข ้าร ับก ารคัด เลือกต ้องเป็น ผู ้มีคุณ สมบ ัติ ต รงต ามคุณ สมบัติ เฉพ าะ              

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  

  ขอ้ .  การคดัเลอืกเพอืบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เพอืศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามขอ้  (1)  หรือผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนุมตัิใหส้่วนราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนนัโดยเฉพาะ ตามขอ้  (2) ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ดาํเนินการ ดงัน ี

 ( )  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจุ   ยนืใบสมคัรตามแบบทกีาํหนด  พรอ้มหลกัฐานการศึกษา

และเอกสารอนืทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด 

 ( )  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกขนึคณะหนงึ   จาํนวน

ไม่นอ้ยกว่า    คน  ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง โดยเลอืก

บุคคลทเีหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

      ( )  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกพจิารณาคดัเลอืกจากใบสมคัร หลกัฐานการศึกษาและ

เอกสารอนืทเีกียวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด  นอกจากนีอาจใชว้ธีิสมัภาษณ์เพมิเติมอกีก็ได ้ และใน

การจดัลาํดบัผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเพอืบรรจุเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  คณะกรรมการ

ดาํเนินการคดัเลอืกอาจพจิารณากาํหนดใหผู้ม้คีะแนนผลการเรียนเฉลยีตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัตน้สามารถไดร้บัการ

บรรจเุขา้รบัราชการก่อน หรือพจิารณาบรรจตุามองคป์ระกอบอนืทเีหน็สมควรก็ได ้
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 ขอ้ .  การคดัเลือกผูส้าํเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.

อบต. ) กําหนดใหค้ัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษได ้ตามขอ้ ( ) ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบล

ดาํเนินการ ดงันี 

       ( )  ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกใหร้ะบุรายละเอยีดในเรอืง ชือตาํแหน่งทจีะบรรจุและแต่งตงัคุณสมบตัิ

ทวัไปและคุณสมบตัิเฉพาะของผูม้สีทิธิสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกสาํหรบัตาํแหน่งนนั   เงนิเดือนทจีะไดร้บัสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

ตามคุณวุฒิทีประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก วนั  เวลา  และสถานทรีบัสมคัร  แบบใบสมคัร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและ

หลกัฐานทใีชใ้นการสมคัร  ทงันี  การประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกนนั ใหปิ้ดประกาศไวใ้นทเีปิดเผย  ณ  สถานทรีบัสมคัร ก่อน

วนัทเีรมิรบัสมคัรคดัเลอืกไมน่อ้ยกวา่  วนัทาํการ   และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรือทางอนืใดตามความเหมาะสมดว้ย

ก็ได ้

       (2) ใหผู้ป้ระสงค์จะขอรบัการบรรจุ  ยืนใบสมคัรตามแบบทีกาํหนด พรอ้มหลกัฐานการศึกษาและ

เอกสารอนืทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด  โดยใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเสยีค่าธรรมเนียมเขา้รบั

การคดัเลอืก  สาํหรบัตาํแหน่งทสีมคัรตามอตัรา ดงัน ี

- ตาํแหน่งระดบั   หรอืตาํแหน่งระดบั   ตาํแหน่งละไมต่าํกวา่   บาท  

แต่ไมเ่กนิ    บาท 

- ตาํแหน่งระดบั   ขนึไป  ตาํแหน่งละไมต่าํกวา่  บาท แต่ไมเ่กนิ  บาท 

       ค่าธรรมเนียมสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกนี จะไม่จ่ายคืนใหเ้มอืไดม้กีารรบัสมคัรคดัเลอืกเสร็จเรียบรอ้ย

ถกูตอ้งแลว้ 

       (3)  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกขึนคณะหนึง   จาํนวนไม่

นอ้ยกว่า    คน  ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง โดยเลอืก

บุคคลทเีหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

            (4) คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบขอ้เขียน       

วธิีสอบปฏบิตัิ หรือวธีิอนืใด วธิีหนึงหรือหลายวธิีก็ไดต้ามความเหมาะสม ในการนี   คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกอาจตงั

กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกขอ้สอบ  หรอืกรรมการทดสอบการปฏบิตังิานหรือกรรมการอนืหรอืเจา้หนา้ทใีหด้าํเนินการใน

เรอืงต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

       (5)  เมอืไดด้าํเนินการคดัเลอืกเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก รายงานผลการคดัเลอืก

ต่อผูด้าํเนินการคดัเลอืก  โดยจดัทาํบญัชีรายชอืผูท้ผี่านการคดัเลอืกและจดัเรียงลาํดบัตามผลคะแนนตาม ( ) เพอืผูด้าํเนินการ

คดัเลอืกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลอืก   และบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทคีดัเลอืกตามลาํดบัต่อไป 

       (6)  ในกรณีทมีผูีผ้่านการคดัเลอืกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งวา่ง และภายหลงัมตีาํแหน่งวา่งเพมิอกีก็อาจ

บรรจุและแต่งตงัผูผ้่านการคดัเลอืกทเีหลอือยู่ในลาํดบัทถีดัไปตามประกาศผลการคดัเลอืกนนั  หรอือาจดาํเนินการคดัเลอืกใหม่

ก็ได ้ ทงันี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

  ขอ้ .  การคดัเลอืกผูส้อบแข่งขนัได ้  ซงึไมส่ามารถรบัการบรรจไุดเ้มอืถงึลาํดบัททีสีอบได ้ เนืองจากอยู่

ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  และไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจุ เมอืบญัชีผูส้อบ

แข่งขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ ตามขอ้  (4)  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก  ดงัต่อไปนี 
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 ( ) ใหผู้ป้ระสงค์จะขอรบัการบรรจุยืนใบสมคัรตามแบบทกีาํหนดและหนงัสือรบัรองการรบั

ราชการทหารตามแบบทกีาํหนด  พรอ้มดว้ยสาํเนาหลกัฐานการศึกษา และสาํเนาหลกัฐานการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่า

ดว้ยการรบัราชการทหาร  

         (2)  เมอืองค์การบริหารส่วนตาํบลไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า ผูน้นัพน้จากราชการทหารโดยไม่มคีวาม

เสยีหายและมารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายใน  วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  

       ( ) หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมีตาํแหน่งทผูีน้นัสอบแข่งขนัไดว้่างอยู่ ใหด้าํเนินการสงับรรจุ

และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้
 

  ขอ้ .  การคดัเลอืกผูส้อบแข่งขนัได ้ ซงึถกูยกเลกิการขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้นืองจากไดม้ารายงานตวั

เพอืขอรบัการบรรจุแลว้ แต่มเีหตุผลทไีม่อาจเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ ในตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาททีางราชการ

จะบรรจแุละแต่งตงั ตามขอ้  (5)  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูด้าํเนินการ   ดงัต่อไปนี 

       ( )  ใหผู้ป้ระสงค์จะขอรบัการบรรจุยืนหนงัสอืแสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รบัราชการและเขา้ปฏิบตัิ

หนา้ทรีาชการภายใน  วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั  

       ( )  เมอืองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไดพ้จิารณาแลว้  เหน็สมควรทจีะบรรจผูุน้นัเขา้รบัราชการ 

       ( )  หากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนนั มตีาํแหน่งทผูีน้นัสอบแข่งขนัไดว้า่งอยู่ใหด้าํเนินการสงับรรจุและ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้    

  ขอ้ .   การคดัเลอืกบุคคลทมีคีวามรู ้ความสามารถและความชาํนาญสูง เพอืบรรจุเขา้รบัราชการในฐานะ

ผูช้าํนาญการ ตามขอ้  ( )ในองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืกโดยดาํเนินการ

ตามทกีาํหนดในประกาศกาํหนดการบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  ขอ้ .  เมือไดม้ีการดําเนินการคัดเลือก ตามทีกําหนดในประกาศนี  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบล

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

( )  ส่งสาํเนาคําสงัแต่งตงัคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาํเนาประกาศรบัสมคัร

คดัเลอืก 2 ชุด ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก่อนเริมรบัสมคัรคดัเลอืกไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการ 

โดยใหส่้งสาํเนาประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก จาํนวน  ชดุใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) ทราบดว้ย 

     ( )  เมอืการคดัเลอืกเสร็จสนิ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายใน    วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลอืก หรือดาํเนินการคดัเลอืกแลว้เสร็จ   โดยให ้

สง่สาํเนาบญัชผูีไ้ดร้บัการคดัเลอืก  1  ชุด หรอืรายงานผลการคดัเลอืก   ชุด 

       ( )  หากมีการเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัร ประกาศผลการคดัเลอืกและอืน ๆนอกจากที

กาํหนดไวเ้ดมิ ใหร้ายงานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทสุีด 

 

 

 

 

 

 

สว่นท ี  
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 การสอบคดัเลอืก 

  ขอ้ 86.  การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูด้าํเนินการสอบสอบ

คดัเลือก ในกรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดาํเนินการได ้อาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล          

(ก.อบต.จงัหวดั) ดาํเนินการแทนใหก่้อน หากไมส่ามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้  
 

  ขอ้ .  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการสอบคดัเลอืกขึนคณะหนึงจาํนวนไม่นอ้ยกว่า     

 คน ดงันี  

   ( ) กรณีสอบค ัดเลือกเพือเปลียนสายงานผูป้ฏิบตัิ เป็นสายงานผูบ้ริหาร ใหแ้ต่งตงักรรมการ 

ประกอบดว้ย 

        - ผูท้รงคุณวุฒิใน ก.อบต.จงัหวดั   คน   ประธานกรรมการ 

        - ผูแ้ทนสว่นราชการใน ก.อบต.จงัหวดั 2 คน   กรรมการ 

        - ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน     กรรมการ 

        - นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล    กรรมการ 

           หรอืผูแ้ทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  คน 

        - ทอ้งถนิจงัหวดั     กรรมการ 

        - ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล    กรรมการ 

        - ผูแ้ทนพนกังานสว่นตาํบล  

          ซงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแต่งตงั     เลขานุการ 

     ( )  กรณีการสอบคดัเลอืกในสายงานผูป้ฎิบตัิ เพอืแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ต่างสายงาน หรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขึนในสายงานเดียวกนั  ใหแ้ต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนหน่วยราชการที

เกียวขอ้ง และพนกังานส่วนตําบลเป็นกรรมการ โดยใหค้ัดเลือกบุคคลทีเหมาะสม จาก  ฝ่าย คือ  ฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถิน        

ฝ่ายผูท้รงคุณวฒุิ และผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกยีวขอ้งคนหนึงเป็นประธานกรรมการ 

  ขอ้ .  คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกอาจตงักรรมการออกขอ้สอบ กรรมการประเมินความ

เหมาะสมกบัตําแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ทดีาํเนินการในเรืองการกรอกคะแนนหรือเรืองอนื ๆ  ทเีกียวกบัการสอบ

คดัเลอืกไดต้ามความจาํเป็น 

ขอ้ .  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกกาํหนดวนั  เวลา สถานทสีอบขอ้เขยีน  สมัภาษณ์  และ

ระเบียบเกียวกบัการสอบไดเ้ท่าทีจาํเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวธิีการดาํเนินการเกียวกบัการสอบคดัเลือกนี  แลว้ให ้

ประธานกรรมการสอบคดัเลอืกประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกวา่ 5  วนัทาํการ 

ขอ้ .  หลกัสูตรและวธีิการสอบคดัเลอืก  ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดแนบทา้ยประกาศน ี

ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบุชอืตาํแหน่งทจีะแต่งตงั  คุณสมบตัิ

ของผูม้ีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสูตรและวิธีการสอบคดัเลอืก  และขอ้ความอืนทผูีส้มคัรสอบควรทราบโดยปิดประกาศไวใ้นที

เปิดเผย 
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 ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้เีจา้หนา้ทรีบัสมคัรสอบ โดยใหม้กีาํหนดเวลารบัใบสมคัร

สอบ  ไมน่อ้ยกวา่  วนัทาํการ 

ขอ้ . ผูม้ีสทิธิสมคัรสอบคดัเลอืกจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นตามทกีาํหนดในประกาศรบัสมคัร

สอบคดัเลอืก  ตามขอ้  ในวนัรบัสมคัรสอบคดัเลอืก          

ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลประกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้สอบก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกว่า วนัทาํการ 

ขอ้ .  การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลอืกได ้ใหถ้อืเกณฑว์่าตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคที

สอบตามหลกัสูตรไมต่าํกวา่รอ้ยละหกสบิ  ทงันีใหค้าํนึงถงึหลกัวชิาวดัผลดว้ย 

ขอ้ . การสอบคดัเลอืกจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาค  คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกจะ

กาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป  หรือภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งก่อนแลว้จึงให ้

ผูส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้น ขอ้   สอบในภาคอนืต่อไปก็ได ้

ขอ้ . ในกรณีทปีรากฏว่ามกีารทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคดัเลอืก    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกรายงานใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทราบ เพอืพจิารณาว่าจะสมควร

ยกเลกิการสอบคดัเลอืกครงันนัทงัหมด  หรือจะพจิารณายกเลกิการสอบภาคทเีกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ

เหน็สมควร   ถา้หากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหย้กเลกิการสอบคดัเลอืกเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ใหด้าํเนินการสอบคดัเลอืกเฉพาะ

ภาคนนัใหม ่ สาํหรบัผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งกบัการทุจรติหรือสอ่ไปในทางทุจริตไมม่สีทิธิเขา้สอบอกีต่อไป 

 

  ขอ้ . เมอืไดด้าํเนินการสอบคดัเลอืกเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืก รายงานผลการ

สอบต่อองคก์ารบริหารสว่นตาํบล เพอืจะไดป้ระกาศรายชอืผูส้อบคดัเลอืกไดต่้อไป 
 

  ขอ้ . การขนึบญัชีผูส้อบคดัเลอืกได ้ ใหเ้รียงลาํดบัทจีากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาํดบั  ใน

กรณีทมีผูีส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกว่า  ถา้

ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่

ในลาํดบัทสูีงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งเทา่กนั ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ใน

ลาํดบัทสูีงกวา่ 
 

  ขอ้ .  บญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดใ้หใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ  ปี นบัตงัแต่วนัขนึบญัช ี แต่ถา้มกีารสอคดัเลอืกอย่าง

เดยีวกนันนัอกี และไดข้นึบญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดใ้หม่แลว้บญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดค้รงัก่อนเป็นอนัยกเลกิ  

  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลภายในจงัหวดัมีตําแหน่งว่าง และประสงค์จะขอใชบ้ญัชีเพืแต่งตงัผูส้อบ

คดัเลอืกไดแ้ทนตาํแหน่งทวี่างใหข้อใชบ้ญัชีจากองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือบญัชีองค์กรอืนใดทอีงค์การบริหารส่วนตาํบล

มอบหมายใหด้าํเนินการภายในจงัหวดัก่อนขอใชบ้ญัชีจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรอืองคก์รอนืทไีดร้บัมอบใหด้าํเนินการสอบ

ในจงัหวดัอนื  และใหข้อใชไ้ดเ้ฉพาะบญัชสีอบคดัเลอืกสายงานผูป้ฏบิตัเิทา่นนัสว่นบญัชสีอบคดัเลอืกพนกังานสว่นตาํบล 

 

 

 

 

 



30 

 ตําแหนงผูบริหารใหใชเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือก องคการบริหารสวน

ตําบลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีได 

  ยกเวน  กรณีการสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง

ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวนี้  ใหใชไดไมเกิน60 วัน  นับ

แตวันข้ึนบัญชี  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 

  ขอ 101. การดําเนินการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการดังตอไปนี ้

        (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด  และสําเนา

ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนวันเริ่มตนรับสมัคร

สอบไมนอยกวา  7  วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 

               (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแลว  ใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

( ก.อบต.จังหวัด )   เมื่อครบ  7  วันทําการ แตไมเกิน 30 วันทําการ นับตัง้แตวันประกาศผลสอบ ดังตอไปนี ้

          (ก)  ขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 1  ชุด 

            (ข)  บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 

                             (ค)  สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด 

        (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิมให

รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  เม่ือครบ  7  วันทําการ แตไมเกิน 30 วันทํา

การ นับตั้งแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผูนั้น 

          (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา

สอบ  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงานไป

ยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ทราบโดยดวนที่สุด 

 

 

สวนที่ 4 

การคัดเลือก 

  ขอ 102.  การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ให

องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือกใหดําเนินการตามสวนนี้  (แกไขตามประกาศ ก.

อบต.จว.ฉช. ฉบับท่ี 11 ลว. 9 ธ.ค. 47) 

  ขอ 103.  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  ให

ดําเนินการได 3 กรณ ีดังนี ้

(1)  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ

สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
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(2)  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอกระดับ

ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  ตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีหรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

(3)  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ 104. การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในระดับ

ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ   ตามขอ 103 (1)  ใหองคการบริหารสวนตําบลเปน

ผูดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด

ดังนี้    

      (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น    

      (2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัตงิานที่ผานมา

ของพนักงานสวนตําบลผูนั้น  

    (3) ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคล   และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม (2)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(ก)  ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

(ข)  หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนงที่จะ

ประเมิน 

(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง 

(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

    (4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ

ขาราชการพลเรือน 

    (5) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   

  ขอ 105.  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนอก

ระดับควบ    สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณตามขอ 103 (2) ใหองคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.

จังหวัด) กําหนดภายใตเงื่อนไข ดังนี ้  
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     (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง   ตามที่ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

    (2)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  โดยใหมีคณะกรรมการประกอบดวย 

(ก) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผูที่เคยเปน

ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 

ระดับหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

 

 

   (ข) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีเป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการฝ่ายพลเรือนในจงัหวดัหรือในอาํเภอที

องค์การบริหารส่วนตาํบลนนั ตงัอยู่ ทีมีความเชียวชาญงานในหนา้ทสีาํหรบัตําแหน่งทีประเมินทีดาํรงตําแหน่งสูงกว่าผูข้อ

ประเมนิอย่างนอ้ย  ระดบั 

   (ค) ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นตาํบล หรอืเคยเป็นขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนตาํบลทเีคยดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิอย่างนอ้ยเท่ากบัระดบัตาํแหน่งทขีอประเมนิ หรือผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะดา้น ทมีคีวามชาํนาญใน

สายงานนนั ๆ ซงึมผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน แต่ไมเ่กนิ  คน 

   (ง) เลขานุการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแต่งตงัเลขานุการ จาํนวน  คน 

(แกไ้ขตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.   ลว.  ก.ค. ) 

      ( )  ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคล  ประเมนิคุณลกัษณะของบุคคล  และ

ประเมนิผลงานทผี่านมาของพนกังานสว่นตาํบลผูน้นั 

    ( )  ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลงานตาม ( )   กาํหนดแบบ และวธีิการประเมนิคุณสมบตัิของบุคคล 

คุณลกัษณะของบคุคล และประเมนิผลงานตาม ( )   โดยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน ี

   (ก) ขอ้มูลเกียวกบัผูร้บัการประเมนิ ดา้นความรูค้วามสามารถ ความประพฤติและประวตัิการรบั

ราชการ 

   (ข) หนา้ทคีวามรบัผดิชอบและความรูค้วามสามารถทตีอ้งการของตาํแหน่งทจีะประเมนิ 

   (ค) การประเมนิคุณสมบตัขิองบคุคลและความเหมาะสมเพอืเลอืนตาํแหน่ง 

   (ง) สรุปความเหน็ในการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

    ( )  เกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิว่าพนกังานสว่นตาํบลทจีะผ่านการประเมนิเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในระดบัทสูีงขนึ ตอ้งมมีาตรฐานเทยีบไดไ้มต่าํกวา่ท ีก.พ. กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน  

 ( )  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พิจารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขึน โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

  ขอ้ .  การคดัเลอืกพนกังานส่วนตําบลเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสูงขึนนอกระดบัควบ 

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรือตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ ตามขอ้  ( )  

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

กาํหนดภายใตเ้งอืนไข ดงัน ี 
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       ( )  พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัเป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในระดบัทสูีงขนึ 

      (2) ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงาน โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้ป็นไป

ตามประกาศ ก.อบต. จงัหวดัฉะเชงิเทรา เรอืง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบัเพอืแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทสูีงขนึในสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

    (3) ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคล  ประเมนิคุณลกัษณะของบุคคล  และ

ประเมนิผลงานทผี่านมาของพนกังานสว่นตาํบลผูน้นั 

    (4)  ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลงานตาม ( ) กาํหนดแบบ และวธิีการประเมนิคุณสมบตัิของบุคคล 

คุณลกัษณะของบคุคล และประเมนิผลงาน ตาม ( )  โดยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน ี

 

 

           (ก) ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมินดานความรูความสามารถ

ความประพฤติและประวัติการรับราชการ 

 (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงท่ีจะประเมิน 

 (ค) ประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนตําแหนง 

 (ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคบับัญชา 

    (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ

ขาราชการพลเรือน 

      (6) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   

  ขอ 107.  การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับ

ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตามขอ 103 (3)  ใหองคการบริหารสวนตําบลเปน

ผูดําเนินการคัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดให   รองขอสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่งให องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังนี ้

1.   แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย 

       -  ผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  1 คนเปน 

        ประธาน  

          -  ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน 

          กรรมการ 

                  -  ผูทรงคุณวุฒิ  1  คน     กรรมการ 
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           -  นายกองคการบริหารสวนตําบล     กรรมการ 

             หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  

      -  ทองถิ่นจังหวัด         กรรมการ 

      -  ปลดัองคการบริหารสวนตําบล        กรรมการ 

      -  ผูแทนพนักงานสวนตําบล  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง    

        เลขานุการ 

2.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมินหรือวิธี

อ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยกําหนดรายการดังตอไปนี้ 

 2.1  เกณฑในการคัดเลือก 

        เกณฑในการคัดเลือกควรจะพิจารณาวา ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแตละคนมี

ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและผลงานในอดีต  วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับ  

การคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตางๆ อยางไร  โดยใหผูมีสิทธิเขารับ

การคดัเลือก  จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศน 

 

 

ในการเขาดํารงตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก  และนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการ

บริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

      2.1.1  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติ

และคุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน 100 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

            (1)  วิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน 40 คะแนน  

ความรอบรูในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  รวมทั้งความรูเก่ียวกับ

เหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 

(ก)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 

20 คะแนน 

    วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก ผูเขารับการคัดเลือก 

จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ

ขอมูลดานตางๆ ดังนี ้  

   ● ขอมูลสวนบุคคล 

   ● แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

   ● แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

   ● แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล หากไดรับ คัดเลือก 

                   (ข)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน 20 คะแนน 

     ผูเขารับการคดัเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว 

และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวน



35 

 ราชการอื่นได เชน การจัดการโครงการใหมๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ หรือ การคิดคน

แนวทางการบริหารงานใหมๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดผลดียิ่ง  โดยใหจัดทําเปน

เอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 

             (2)  ความสามารถในการบริหาร  30  คะแนน  พิจารณาจาก 

                  (ก)  ความรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน  เชน  หลักการบริหาร

สมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตางๆ 

                 (ข)  ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน 10 คะแนน  

พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ  ความเปนผูนํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไข

ปญหาตางๆ  ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 

       (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน พิจารณา

จากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับสวนอ่ืน 

             (3)  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  30  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

                   (ก)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหาร 

พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของ

สวนรวม  มีความซื่อสัตย    ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลา

เปลี่ยน มีความโปรงใส 

                  (ข)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส

หนาที่การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

                  (ค)  มนุษยสัมพันธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุก

ระดับ  แกไขและลดขอขัดแยง     

 

อันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมา

ติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการ   ผูมาติดตอ 

                 (ง)  ความสามรรถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

              (จ)  ความมั่นคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 

                (ฉ)  ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน 5 คะแนน  พิจารณาจากความสามารถใน

การตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  และมีเหตุผลเปนท่ียอมรับได 

 

        2.1.2  คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ไดแก 

     (1)  การไดรับเงินเดือน  20 คะแนน 

     (2)  วุฒิการศึกษา  15  คะแนน 

     (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 20 คะแนน 
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      (4)  อายุราชการ  15  คะแนน 

     (5)  การรักษาวินัย (ยอนหลัง 5 ป)   15 คะแนน 

     (6)  ความดีความชอบ (ยอนหลัง 5 ป) 15 คะแนน 

 

               2.2  วิธีการคดัเลือก 

                      กําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน  โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ หรืออาจใช

วิธีการอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสมของผูสมัครตามที่

ประกาศไวในประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารในเรื่อง

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จ โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวัน

รับสมัครตามที่ กําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผู เขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงาน            

ที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เขารับการคดัเลือกตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร 

               2.3  ขั้นตอนการคดัเลือก 

                      2.3.1  เมื่อจะมีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงในระดับที่

สูงขึ้น  สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลที่มีตําแหนงวาง

แจงชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง และขอมูลตางๆ  สําหรับใชประกอบการพิจารณา เชน หนาที่ความรับผิดชอบ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง เปนตน (ตามแบบแนบทาย) ให

คณะกรรมการคัดเลือกท่ีองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งวิเคราะหงานในตําแหนงที่วางหรือจะวาง  กําหนด

ความรู ความสามารถคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง หรือเปนการกําหนดวาพฤติกรรม

แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้นไดประสบความสําเร็จ  ซึ่งไดแก  

สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ และ

คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ  คานิยมสรางสรรคของนักบริหารที่พึง

มกีารปฏิบัติงานที่จําเปนตองดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  ตลอดจนแรงจูงใจ

ที่จะเปนแรงขับใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ เปนตน 

 

 

          2.3.2  คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการ

คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวางใหสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และประกาศใหทราบทั่วกัน ดังนี ้

                   (1)  กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวา  แตละพฤติการณหรือ

คุณลักษณะตางๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพ่ือใหทราบถึงความรู ความสามารถ 

ทักษะของผูบรหิารเชน พิจารณาจากประวัติการทํางาน  ประวัติสวนบุคคล  ประสบการณ การฝกอบรม และดู

งาน ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานบริหารการจัดการ วิสัยทัศน เปนตน 

                  (2)  กําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน  โดยใชวิธีการสัมภาษณ หรืออาจ

ใชวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จที่ผานมา
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 เพ่ือใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตําแหนงที่เปด

คัดเลือก ทั้งนี้ใหระบุจํานวนเอกสารที่จะตองจัดสง  กําหนดวันสงเอกสารวิสัยทัศนและผลงานและกําหนดเสนอ

วิสัยทัศนและผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ) 

 

                  (3)  ใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร  โดยมีระยะเวลาไม

นอยกวา 15 วันทําการ  และใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และใหประกาศกําหนดวัน เวลา 

สถานที่ดําเนินการคดัเลือก  ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก กอนวันดําเนินการคัดเลือกไม 

นอยกวา 5 ทําการ 

                  (4)  การประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  ใหกําหนดวันคัดเลือกให

พรอมกัน     ทั่วประเทศปละไมเกิน 4 ครั้ง ดังนี ้

            1)  ครั้งที่ 1  วันเสารที่สองของเดือนมีนาคม 

            2)  ครั้งที่ 2  วันเสารที่สองของเดือนมิถุนายน 

            3)  ครั้งที่ 3  วันเสารที่สองของเดือนกันยายน 

            4)  ครั้งที่ 4  วันเสารที่สองของเดือนธันวาคม 

                   (5)  ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงานที่

ประสบความสําเร็จตามจํานวนที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  

เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกไดศกึษาพิจารณากอน 

                   (6)  ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก

เสนอรายชื่อพนักงานสวนตําบลทีส่มัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน  และ

อยูในหลักเกณฑท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก  โดยขอมูลดังกลาวจะตอง

ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

                  (ก)  รายละเอียดเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความตองการ

ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง เชน ขอบเขตของงานในหนาท่ีของตําแหนง  ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน  

การควบคุมบังคบับัญชา  ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน และขอมูลอื่นๆ เก่ียวกับงานของตําแหนงที่จะแตงตั้งอัน

จะเปนประโยชนตอการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่ จะสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง เปนตน 

                         (ข)  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  และประวัติ

สวนตัวของผูสมัครเขารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติ

การศึกษา  การฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน

สําคัญพิเศษหรือผลงานที่เปนท่ีประจักษใน 

 

ความสามารถของขาราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผูนัน้  ซึ่งควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ  

และไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ 

                         (ค)  ขอมูลยอนหลัง 2 ป เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของ

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกคน 
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                2.4  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแลว 

จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุด  และใหพิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการ

แตงตั้งกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป   และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผูที่

คะแนนเทากัน   ดังนี ้

   (ก)  ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

 (ข)  ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

 (ค)  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 

 

  (ง)  ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

  (จ)  ถาอายุราชการเทากันใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 

  (ฉ)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

  (ช)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุ

มากกวา 

               2.5  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล 

การคัดเลือกตอองคการบริหารสวนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผล

คะแนนรวม โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย  เพ่ือจะไดประกาศผลการคัดเลือก และแจงใหองคการ

บริหารสวนตําบลแตงตั้งผูท่ีไดรับการคดัเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกตามลําดับตอไป   

              2.6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนง 

ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.

จังหวัด )  

              2.7  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีวาง  และภายหลังมี

ตําแหนงวางเพ่ิมอีกใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ถัดไป ตามประกาศ

ผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลย

พินิจขององคการบริหารสวนตําบล  

 

  ขอ 108.  ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานผลการดําเนินการ ดังนี ้

         (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือก 1 ชุด  และสําเนาประกาศรับสมัคร

เขารับการคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัครไมนอย

กวา  7วันทําการ  โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล (ก.อบต.)  ทราบ 

      (2) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยัง

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก โดย

ใหสงเอกสารดังตอไปนี้  



39 

        (ก)  สําเนาบัญชกีารกรอกคะแนน     1   ชุด 

       (ข)  สํา     เนาประกาศผลการคัดเลือก    1   ชุด 

 

             (3)  หากมกีารเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก  ประกาศรายชือผูม้สีทิธิ

เขา้รบัการคดัเลอืก กาํหนดวนั  เวลา  และสถานทดีาํเนินการคดัเลอืก  ประกาศผลการคดัเลอืกและอนื ๆ นอกจากทกีาํหนดไว ้

เดมิใหร้ายงานสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.)โดยด่วนทสุีด 

 

หมวด   

การบรรจุและแต่งตงั 

  ขอ้ .  การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล ใหบ้รรจุและแต่งตงัจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนนั หรือตาํแหน่งอนืท ี เกยีวขอ้งและเกือกูลกนั ซงึกาํหนด

คุณวุฒิตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตรงกนักบัคุณวุฒิทผูีน้นันํามาสมคัรสอบแข่งขนั การรอ้งขอใหด้าํเนินสอบแข่งขนั 

การดาํเนินการสอบแข่งขนั  การขนึบญัชีการสอบแข่งขนั ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบลกาํหนด มใิหน้าํ

ความในวรรคหนึงมาใชบ้งัค ับในกรณีการบรรจุและแต่งตงัตามขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  และขอ้              

( แกไ้ขเพมิเติม พ.ศ.  ) 

ขอ้ .  ผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึอยู่ในลาํดบัททีจีะไดร้บับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ถา้ปรากฏวา่ขาด

คุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยไมไ่ดร้บัการยกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิ หรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีาํหนดในหมวด 

1  ว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มเบอืงตน้ หรือขาดคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง โดยไม่ไดร้บัอนุมตัิยกเวน้จาก  

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือภายหลงัการสอบแข่งขนัจะบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนั

ไมไ่ด ้

  ขอ้ .  ในกรณีทมีเีหตุผลและความจาํเป็นอย่างยงิ เพอืประโยชนแ์ก่ราชการ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   อาจบรรจุบุคคลทีมคีวามรูค้วามสามารถ  และ

ความชาํนาญสูงเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการในองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

  ขอ้ .  องค์การบริหารส่วนตาํบลทจีะเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  เพอืบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการจะตอ้งมลีกัษณะต่อไปน ี

( )  ลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใชบุ้คลากร

ผูท้มีคีวามรู ้ ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูช้าํนาญการ  หรือผูท้มีคีวามรู ้ ความสามารถและความชาํนาญงาน

เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั  

( )  มกีารกาํหนดตาํแหน่งผูช้าํนาญการ เพอืรองรบัลกัษณะหนา้ท ีความรบัผิดชอบตาม (1)  โดย

พจิารณากาํหนดระดบัตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัความยากและคุณภาพของงานในตาํแหน่งนนั เป็นตาํแหน่งระดบั   ระดบั 7  

หรอืระดบั    

  ขอ้ .  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   มคีวามจาํเป็นอย่างยงิเพอืประโยชนแ์ก่ราชการทจีะตอ้งบรรจุ

บุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ใหเ้สนอเหตุผลและความจาํเป็น   คาํชแีจง  ประวตัิและ



40 

 ผลงานของผูท้ีจะบรรจุเขา้รบัราชการ   ซงึจะตอ้งเป็นผูท้มีีความรูค้วามสามารถ  และความชาํนาญงานสูงในระดบั

ผูช้าํนาญการ   แลว้แต่กรณี   และมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานในตาํแหน่งทขีอบรรจุและแต่งตงั โดยพจิารณาจากคุณวุฒิ

การศึกษา      

 

ประวตัิการทาํงาน และผลงานทไีดป้ฏบิตัิมา  ตามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศนี  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.

จงัหวดั ) พจิารณาในเหตุผลคาํชแีจงตามวรรคหนงึ  ใหแ้สดงรายละเอยีด  ดงันี 

  (1)   บุคคลทจีะบรรจเุขา้รบัราชการ คุณวุฒิ  ตาํแหน่งทจีะบรรจ ุและระดบัตาํแหน่ง  

  ( )   รายละเอยีดหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ  และปรมิาณงานของตาํแหน่งทจีะบรรจ ุ

  (3)   เหตุผลความจาํเป็นในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 

  (4)   ประโยชนท์ทีางราชการจะไดร้บัจากการบรรจบุคุคลผูน้ ี

  ขอ้ .  กรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลขอบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการตามขอ้   แต่ยงัมไิดก้าํหนด

ตาํแหน่งผูช้าํนาญการ  ตามทกีาํหนดในขอ้   (2)    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้าํนาญการขนึ

ใหม่หรือปรบัเกลยีจากตาํแหน่งอนื  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  

ทงันีใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด   ว่าดว้ยการกาํหนดตาํแหน่ง  หรือการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วน

ตาํบลแลว้แต่กรณี  

  ขอ้ .  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ไดเ้หน็ชอบการบรรจุบุคคลใดเขา้รบั

ราชการในฐานะผูช้าํนาญการ ในตาํแหน่งใด ระดบัใดแลว้ ใหก้าํหนดอนัดบัเงนิเดือนและขนัเงนิเดือนทจีะใหไ้ดร้บั  โดยขนั

เงนิเดอืนทจีะใหไ้ดร้บัดงักลา่วใหไ้ดร้บัในขนัทไีมต่าํกวา่จุดกงึกลางระหวา่งขนัสูงและขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนทผูีน้นัไดร้บั 
 

ข้อ . ในกรณีทีมีเหตุพิเศษที  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เห็นว่าไม่

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั อาจคดัเลอืกบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งไดใ้นกรณีดงันี 

( )  การบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

เพอืศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ  

( )  การบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล                

( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืก  เพอืบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษ 

( ) การบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.

จงัหวดั )  อนุมตัใิหส้ว่นราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึไม่สามารถมารบัการบรรจุได ้ เมอืถงึ  ลาํดบัททีสีอบได ้

เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารและไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจุ  เมอื

บญัชผูีส้อบแข่งขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ 

(5)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ ซงึถูกยกเลกิการขนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้เนืองจากไดม้า

รายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุแลว้  แต่มเีหตุทไีม่อาจเขา้ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาททีาง

ราชการจะบรรจุและแต่งตงั 
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 ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดถูกสงัใหอ้อกจากราชการเพอืไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่า

ดว้ยการรบัราชการทหาร  เมอืผูน้นัพน้จากราชการทหาร  โดยมไิดก้ระทาํการใด ๆ  ในระหว่างรบัราชการทหารอนัเสยีหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรงหรือไดช้ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชวัอย่างรา้ยแรง  และผูน้นัไม่เป็นผูข้าดคุณสมบตัิ  และมลีกัษณะตอ้งหา้ม

ตามท ี

 

 

กาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดิม ภายในกาํหนดหนึง

รอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร   ใหส้งับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลได ้

พนกังานส่วนตาํบลซงึไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการตามวรรคหนึงใหม้สีทิธิไดน้บัวนัรบัราชการก่อนถูกสงัใหอ้อก

จากราชการรวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารและวนัรบัราชการเมอืไดร้บับรรจุกลบัเขา้รบั

ราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพอืประโยชนต์ามประกาศนี และตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ

เสมอืนวา่ผูน้นัมไิดเ้คยถกูสงัใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้ . เมอืพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการ

ทหาร  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสงวนตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัไวส้าํหรบับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการ 

 

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลผูท้ไีดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหาร  ตามขอ้    หากผูน้นัประสงค์

จะขอกลบัเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิ  จะตอ้งยนืคาํขอพรอ้มดว้ยหนงัสอืรบัรองประวตัิการรบัราชการทหาร

ตามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศน ีภายใน  วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 

 

  ขอ้ .  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการรบัราชการทหาร  ตามขอ้   

หากเหน็ว่าเป็นเอกสารทถีูกตอ้ง และผูน้นัไดพ้น้จากราชการทหารโดยมไิดก้ระทาํการใด ๆในระหว่างรบัราชการทหารอนัเสยีหาย

แก่ราชการอย่างรา้ยแรง  หรือไดช้อืวา่เป็นผูป้ระพฤติชวัอย่างรา้ยแรง  และผูน้นัไม่เป็นผูข้าดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม  

อกีทงัผูน้นัไดย้นืคาํขอบรรจุกลบัเขา้ รบัราชการภายใน 180  วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสงับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ ทสีงวนไว ้ โดยใหไ้ดร้บั

เงนิเดอืน ดงัน ี

    (1)   ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตงัแต่  เดอืนขนึไป แต่ไม่ถงึ 1 ปี ใหส้งั

บรรจผูุน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานสว่นตาํบล   โดยใหร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกวา่เดมิไดไ้มเ่กนิครงึขนั 

 ถา้มเีศษของ  เดอืนทไีปรบัราชการทหาร เมอืนาํเศษทเีหลอืไปรวมกบัระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน

ของครึงปีทแีลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปรบัราชการทหารแลว้ไดค้รบ  เดอืน ก็ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บั

เงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกวา่เดมิไดอ้กีไมเ่กนิ  ครึงขนั   

      (2)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหาร มเีวลารบัราชการทหารครบ  ปี  ใหผู้ม้อีาํนาจสงับรรจุผูน้นักลบั

เขา้รบัราชการเป็นพนกังานสว่นตาํบล   โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกวา่เดมิไดไ้มเ่กนิปีละหนงึขนั 

      (3)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตงัแต่  ปี ขนึไปเศษ ของปีทไีปรบัราชการ

ทหารทเีหลอืจากการพจิารณาตามเกณฑ ์( ) แลว้หากมรีะยะเวลาเหลอืครบ  เดอืน ใหส้งับรรจุผูน้นัโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนใน
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 อนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกวา่เดมิ เพมิจาก ( ) ไดอ้กีไมเ่กินครงึขนัสาํหรบัระยะเวลาทคีาํนวณไดค้รบ  เดอืน และหากยงั

มเีศษทเีหลอืจากการคาํนวณครงั  สุดทา้ยแต่ไม่ครบ  6 เดอืน ใหพ้จิารณาคาํนวณตามเกณฑ ์(1) วรรคสอง 

      ทงันี การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าเดมิ ตาม ( )  (2) หรือ (3) นนั จะตอ้งไมไ่ดร้บัประโยชนม์ากกว่าผูท้ี

มไิดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารและตอ้งไมเ่กนิขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่ง   ระดบัเดมิ 

  ขอ้ . ในการบรรจุผูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการ  หากผูใ้ดไม่เคยไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึไป   ซงึตอ้งใชวุ้ฒิปรญิญาตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่าํกวา่นขีนึไปเป็นคุณสมบตั ิ

 

เฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานดงักลา่ว  ผูน้นัจะตอ้งอยู่ในเกณฑท์กีาํหนดในหมวด  

วา่ดว้ยการยา้ยพนกังานสว่นตาํบล ดว้ย 

ขอ้ . พนกังานส่วนตาํบลทอีอกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

ก่อนวนัทปีระกาศนีมผีลใชบ้งัคบั   หากพน้จากราชการทหารโดยไม่มคีวามเสยีหายและประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน

ส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดิม ภายในกาํหนดหนึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ใหน้าํความที

กาํหนดไวใ้นขอ้   และขอ้   มาใชบ้งัคบัแก่พนกังานสว่นตาํบล ทกีลา่วถงึโดยอนุโลม 

ขอ้ . พนกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรใีหอ้อกจากราชการไปปฏบิตัิงานใด ๆ  ซงึให ้

นบัเวลาระหวา่งนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถนิ ถา้ผูน้นักลบัเขา้รบัราชการภายในกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรีอนุมตัิแต่ไม่เกินสปีีนบัแต่วนัไปปฏิบตัิงานดงักลา่วใหส้งั

บรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารสว่นตาํบลได ้

ขอ้ . เมอืคณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปปฏิบตัิงาน ใด ๆ ซงึให ้

นบัเวลาระหวา่งนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถนิ  ใหพ้จิารณากาํหนดตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัสาํหรบับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการภายในกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรี

อนุมตั ิ แต่ไมเ่กนิสปีีนบัแต่วนัไปปฏบิตังิานดงักลา่ว 

  ขอ้ . ผูป้ระสงค์จะขอกลบัเขา้รบัราชการกรณีไดร้บัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรีใหอ้อกจากราชการไป

ปฏิบตัิงานใด ๆ  ซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัสาํหรบัการคํานวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ ในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเดมิ  จะตอ้งยนืคาํขอบรรจุกลบัพรอ้มหนงัสอืรบัรองประวตัิ

การทาํงานตามแบบทกีาํหนด ก่อนวนัสนิสุดกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรีอนุมตัใิหไ้ปปฏบิตังิานใด ๆ ไมน่อ้ยกวา่  วนั  

ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการทาํงานตามขอ้  125   หากเห็นว่า

เป็นเอกสารทถีูกตอ้งและผูน้นัมปีระวตัิในการทาํงานทไีปปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีโดยไม่มคีวามเสยีหายและยนืคาํขอบรรจุ

กลบัภายในกาํหนด  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลและแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ  โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน ดงันี  

    (1) ในกรณีทผูีก้ลบัจากการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรีมเีวลาปฏบิตังิานดงักลา่วตงัแต่    เดอืน

ขนึไป แต่ไม่ถงึ  ปี ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล โดยใหร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีง

กวา่เดมิไดไ้ม่เกินครงึขนั ถา้มเีศษของ  เดือนทไีปปฏบิตังิานเมอืนาํเศษทเีหลอืไปรวมกบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครงึปีที
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 แลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปปฏบิตัิงานแลว้ไดค้รบ  เดอืน   ก็ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนใน

อนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิไดอ้กีไมเ่กินครงึขนั  

      (2)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากการไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตร ีมเีวลาปฏบิตังิาน  ดงักลา่วครบ  ปี ให ้

ผูม้อีาํนาจสงับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิได ้

ไมเ่กนิปีละหนงึขนั 

      (3) ในกรณีทีผูก้ลบัจากการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรีมีเวลาปฏิบตัิงานดงักล่าวตงัแต่  ปี      

ขนึไปเศษของปีทไีปปฏบิตังิานทเีหลอืจากการพจิารณาตามเกณฑข์อ้ ( ) แลว้หากม ี ระยะเวลาเหลอืครบ  เดอืน ใหส้งับรรจ ุ   

 

 

ผูน้นัโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิเพมิจากขอ้ ( ) ไดอ้กีไม่เกินครงึขนัสาํหรบัระยะเวลาทคีาํนวณได ้

ครบ  เดอืน และหากยงัมเีศษทเีหลอื  จากการคาํนวณครงัสุดทา้ยแต่ไม่ครบ  เดือน ใหพ้จิารณาคาํนวณตามเกณฑ ์ขอ้ ( ) 

วรรคสอง 

      ทงันี การใหไ้ดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าเดมิ ตามขอ้ ( ) ขอ้ ( ) และ ขอ้ ( ) นนั จะตอ้ง ไม่ไดร้บัประโยชน์

มากกว่าผูท้มีไิดอ้อกจากราชการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี และตอ้งไม่เกินขนัสูงของอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่ง

ระดบัเดมิ 

  ขอ้ .  ในการบรรจุผูไ้ปปฏิบตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี กลบัเขา้รบัราชการหากผูใ้ด ไม่เคยไดร้บัการ

บรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึไป  ซงึตอ้งใชวุ้ฒิปรญิญาตร ีหรือเทยีบไดไ้มต่าํกวา่นขีนึไป

เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานดงักล่าว ผูน้นัจะตอ้งอยู่ในเกณฑท์ี

กาํหนดในหมวด   วา่ดว้ยการยา้ยพนกังานสว่นตาํบล ดว้ย 

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลทอีอกจากราชการไปปฏบิตังิานตามมติคณะรฐัมนตรก่ีอนวนัทปีระกาศนีมผีล

ใชบ้งัคบัหากออกจากงานทไีปปฏบิตัติามมติคณะรฐัมนตรโีดยไม่มคีวามเสยีหาย และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานสว่น

ตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิภายในกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรีอนุมตัิ แต่ไม่เกินสปีีนบัแต่วนัไปปฏิบตังิานดงักลา่วให ้

นาํความทกีาํหนดไวใ้นขอ้  และขอ้   มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ ทกีลา่วถงึโดยอนุโลม 

ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่าง

ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ    ถา้สมคัรเขา้รบัราชการและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการ ใหผู้ส้มคัร

กลบัเขา้รบัราชการตอ้งยนืคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงัน ี

 ( )  ใบรบัรองแพทย ์ซงึรบัรองไวไ้มเ่กนิ  วนั นบัแต่วนัทอีอกใบรบัรองถงึวนัทยีนื ขอกลบัเขา้

รบัราชการ 

 ( )  สาํเนาทะเบยีนประวตัิขา้ราชการ 

 ( ) หนงัสอืรบัรองความรู ้ความสามารถ และความประพฤตขิองผูบ้งัคบับญัชาเดมิซงึมตีาํแหน่ง

ตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทยีบเท่าขนึไป 

 ( )  สาํเนาปรญิญาบตัร หรือประกาศนียบตัรทเีกยีวขอ้งกบัตาํแหน่งทจีะบรรจ ุ

 ( )  สาํเนาทะเบยีนบา้น 

 ( )  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

 ( )  สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการสมรส หลกัฐานอนุญาตใหเ้ปลยีนชอืตวั ชอืสกุล                  

หรอืหนงัสอืรบัรองวา่เป็นบคุคลคนเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
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  ( )  สาํเนาคาํสงัอนุญาตใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้ .  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารตามขอ้   และประวตัิการรบัราชการและ

การทาํงานทุกแห่งของผูส้มคัร และใหส้อบถามไปยงัสว่นราชการหรือหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเพอืใหไ้ดร้ายละเอยีดขอ้เทจ็จริงมาก

ทสุีดมาประกอบการพจิารณา 

 

 

ขอ้ .  การพจิารณาเพอืบรรจุผูท้อีอกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รบัราชการ  ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑ์

ดงัน ี

 ( )  ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดร้บัการ

ยกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล 

 ( )  ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีจะบรรจุ   และ

แต่งตงัตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  หรอืไดร้บัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  

        ( )  กรณีบรรจุและแต่งตงัใหด้ ํารงตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล           

( ก.อบต. ) กาํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทมีรีะดบัควบในสายงานใด  ตอ้งไมม่ผูีส้อบแข่งขนัไดห้รอืผูส้อบคดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งระดบั

ใดระดบัหนึงทเีป็นระดบัควบในสายงานนนัขนึบญัชีรอการบรรจหุรือเลอืนระดบัตาํแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.) มิไดก้ําหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทีมีระดบัควบ  ตอ้งไม่มีผูส้อบ

คดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งนนัขนึบญัชี การเลอืนระดบัตาํแหน่งอยู่ เวน้แต่ผูท้จีะกลบัเขา้รบัราชการนนั  เป็นผูท้อีอกจากราชการไป

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง หรือสมคัรรบัเลอืกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิวุฒิสภา  สมาชิกสภาทอ้งถนิ  

 

หรอืผูบ้ริหารทอ้งถนิ หรอืลาออกจากราชการเพอืติดตามคู่สมรสไปรบัราชการ ณ ต่างประเทศ  หรอืเป็นผูท้อีอกจากราชการไป

เพราะถกูยุบเลกิตาํแหน่ง  

  ขอ้ .  การบรรจุและแต่งตงัผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตามทปีระกาศนี  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั)  สงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทไีมสู่งกวา่เดมิ  และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไมสู่งกวา่ขนัทเีคยไดร้บัอยู่เดมิก่อนออกจากราชการ 

ขอ้ 133. การบรรจุและแต่งตงัจากขา้ราชการประเภทอืน  หรือพนกังานส่วนทอ้งถินอืนผูข้อโอนมาเป็น

พนกังานสว่นตาํบลใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดในหมวด  

ขอ้ .  ผูไ้ดร้บัการแต่งตงัใหด้ ํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งใด  ตอ้งมีคุณวุฒิตรงตาม

คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในมาตรฐานกาํหนดท ี ก.อบต.  กาํหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งใหห้มายถงึปริญญา 

ประกาศนียบตัรวชิาชพี หรอืคุณวุฒทิ ีก.พ.  ก.ค. หรือ ก.อบต.รบัรอง 

กรณีมีเหตุผลความจาํเป็น ก.อบต. อาจอนุมตัิใหแ้ต่งตงัพนกังานส่วนตําบลทีมีคุณสมบตัิต่างไปจาก

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งก็ได ้
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 (แกไ้ขตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช.  ฉบบัที   ลงวนัท ี  ส.ค. ) 

            ขอ้ .  ผูไ้ดร้บับรรจุเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล   หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มเบอืงตน้โดยไม่ไดร้บัการยกเวน้ในกรณีทขีาด

คุณสมบตัิตามทกีาํหนดในหมวด  ว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม หรือขาดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนัอยู่ก่อน

ก็ด ี หรอืมกีรณีตอ้งหาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผูข้าดคุณสมบตัเินอืงจากกรณีตอ้งหานนัก็ด ี  ใหน้ายกองคก์ารบริหาร 

 

 สว่นตาํบล โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  สงัใหผู้น้นัออกจากราชการโดยพลนั   

แต่ทงันีไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดทผูีน้นัไดป้ฏิบตัิไปตามอาํนาจและหนา้ท ี และการรบัเงนิเดือนหรือผลประโยชน์อืนใดที

ไดร้บั  หรอืมสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการก่อนมคีาํสงัใหอ้อกนนั   และถา้การเขา้รบัราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้  ใหถ้อืว่าเป็น

การสงัใหอ้อกเพอืรบับาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ 

ขอ้ . การบรรจุและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งทีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล        

( ก.อบต.จงัหวดั)  ยงัมไิดก้าํหนดตาํแหน่ง จะกระทาํมไิด ้

ขอ้ . การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงับรรจุและแต่งตงัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)    

ขอ้ . ผูใ้ดไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็นพนกังานสว่นตาํบล  ใหม้กีารทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการของ

พนกังานส่วนตาํบล  โดยใหม้รีะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  เดอืน แต่ไม่เกิน  เดือน และการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ที

ราชการตอ้งดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีทไีมผ่่านการประเมนิ และมคีวามเหน็ว่าไมค่วรใหร้บัราชการต่อไป ก็ใหส้งัให ้

ผูน้นัออกจากราชการไดโ้ดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)    

ผูใ้ดถูกสงัใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึง  ใหถ้อืเสมอืนว่าผูน้นัไม่เคยเป็นพนกังานส่วนตาํบล   แต่ทงันีไม่

กระทบกระเทอืนถงึการปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ หรือการรบัเงนิเดือนหรือผลประโยชนอ์นืใดทไีดร้บัจากราชการในระหว่างทผูีน้นัอยู่

ระหว่างทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ  

  ขอ้ . ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจุจากผูส้อบแข่งขนัได ้หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีม่จาํเป็นตอ้ง

สอบแข่งขนัเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  และขา้ราชการประเภทอนื หรือพนกังานส่วนทอ้งถนิ

อนืทอียู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิงาน  ซงึโอนมาบรรจุและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล   ตอ้งทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการใน

ตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้ . ภายใตบ้งัคบัขอ้   (2)  ใหผู้ไ้ดร้บับรรจุและแต่งตงัเป็นพนักงานส่วนตําบลตามขอ้ 139  

ทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการในตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัเป็นเวลาหกเดอืนนบัแต่วนัเขา้ปฏบิตัหินา้ทรีาชการเป็นตน้ไป 

  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาดาํเนินการในเรอืงการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการอย่างจรงิจงั  มคีวามเทยีงธรรม

และไดม้าตรฐานในอนัทจีะใหก้ารทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการเป็นกระบวนการเลอืกสรรบคุคลเขา้รบัราชการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

  ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการไดต้าม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรูท้ใีชใ้นการปฏิบตัิหนา้ทคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน  ปริมาณงาน  
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 คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรบัผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้นื  ความสนใจทจีะพฒันา

ตนเอง  คุณธรรม  การปฏบิตัตินตาม  กรอบของจรรยาบรรณและการรกัษาวนิยั    

  วธิีการประเมนิและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ  ใหเ้ป็นไปตามที

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลกาํหนด  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ทราบ 

 

 

  ขอ้ . ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายเป็นผูม้หีนา้ทดูีแลการทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

  ใหผู้ม้ีหนา้ทีดูแลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ มอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการปฏิบตั ิ 

และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการทราบอย่างชดัเจนเกยีวกบัวธีิการปฏบิตัิงาน  การประพฤติตน รายการประเมนิ วธิีการ

ประเมนิ และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

  ขอ้ . ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการทาํรายงานการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของตนเสนอผูม้หีนา้ทดูีแลการ

ทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการตามแบบและวธิีการทอีงคก์ารบริหารสว่นตาํบลกาํหนด 

  ขอ้ . ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ที

ราชการ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจาํนวนสองคน  ซงึอย่างนอ้ยตอ้งแต่งตงัจากผูม้ีหนา้ทดูีแล การ

ทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการหนึงคนพนกังานสว่นตาํบลผูเ้กยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูท้ดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการอกีหนงึคน 

  ขอ้ . ใหค้ณะกรรมการทาํหนา้ทปีระเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการของผูท้ดลองปฏบิตัิหนา้ที

ราชการตามรายการประเมนิ  วิธีการประเมนิ  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิทกีาํหนดไวใ้นขอ้    ทาํการประเมิน    

สองครงั  โดยประเมินครงัแรกเมอืทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการมาแลว้เป็นเวลาสามเดือน   และประเมนิครงัทสีองเมอืทดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการครบหกเดอืน เวน้แต่คณะกรรมการไมอ่าจประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในแต่ละครงัไดอ้ย่าง

ชดัแจง้ เนืองจากผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการไดล้าคลอดบุตร  ลาป่วยซึงจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานลาป่วยเพราะ  

ประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัริาชการตามหนา้ทหีรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏบิตัริาชการตามหนา้ท ี หรอืลาเขา้รบัการ

ตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล   คณะกรรมการจะประเมนิผลรวมเมอืทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการครบหกเดอืนแลว้ก็ได ้

  ในกรณีทมีีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการตามขอ้   (2)  เมอืครบกาํหนดระยะเวลา     

ทขียายแลว้ใหป้ระเมนิอกีครงัหนงึ 

  ขอ้ . ผลการประเมนิของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสยีงขา้งมาก  และในกรณีมกีรรมการทไีม่เห็น

ดว้ยอาจทาํความเหน็แยง้รวมไวก้็ได ้

  ขอ้ . เมอืคณะกรรมการไดด้าํเนินการตามขอ้    แลว้ ใหป้ระธานกรรมการ   ประเมนิผล ฯ รายงาน

ผลการประเมนิต่อนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ตามแบบรายงานทา้ยประกาศน ี

       (1)    ในกรณีทผีลการประเมินไม่ตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นขอ้ ใหร้ายงานเมอื

ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการครบหกเดอืนแลว้ หรอืเมอืสนิสุดระยะเวลาทขียายตามขอ้ 149 (2)  แลว้ 

       (2)  ในกรณีทผีลการประเมนิตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทกีาํหนดไวใ้นขอ้    ใหร้ายงานเมอืเสร็จ

สนิการประเมนิแต่ละครงั 
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   ขอ้ .  เมอืนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลไดร้บัรายงานตามขอ้   (1) แลว้ใหป้ระกาศว่าผู ้

ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการนนัเป็นผูผ้่านการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการพรอ้มแจง้ใหผู้น้นัทราบ และรายงานตามแบบรายงาน

ทา้ยประกาศนี  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศ 

  ขอ้ .  เมอืนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไดร้บัรายงานตามขอ้   (2) ใหด้าํเนินการดงัน ี

       (1)  ในกรณีทเีห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการออกจากราชการ  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแสดงความเหน็ในแบบรายงานตามขอ้  และมคีาํสงัใหผู้น้นัออกจากราชการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัรายงานพรอ้มกบัแจง้ใหผู้น้นัทราบ   และส่งสาํเนา

คาํสงัใหอ้อกไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทมีคีาํสงั 

       (2)  ในกรณีทีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการต่อไปจนครบ      

หกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการต่อไปอีกระยะหนึงเป็นเวลาสามเดือน  แลว้แต่กรณี  ใหแ้สดง

ความเห็นในแบบรายงาน  แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ ผูม้ีหนา้ทีดูแลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ  และ

คณะกรรมการทราบ  เพอืทาํการทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการและประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการต่อไป 

       ในกรณีทผูีท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการไดท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการจนสนิสุดระยะเวลาทขียายแลว้  

และนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไดร้บัรายงานวา่ผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของผูน้นัยงัตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานอกี  

ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลมคีาํสงัใหผู้น้นัออกจากราชการ  โดยนาํความใน ( ) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ . การนบัเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการเป็นเดอืนตามประกาศนี ใหน้บัวนัทผูีท้ดลองปฏิบตัหินา้ที

ราชการไม่ไดม้าปฏบิตัิงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการดว้ย   และใหน้บัวนัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการวนัแรกเป็นวนั

เริมตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถงึวนัทตีรงกบัวนัเรมิตน้นนัของเดือนสุดทา้ยแห่งระยะเวลาเป็นวนัสนิสุดระยะเวลาถา้ไม่มวีนั

ตรงกนัในเดอืนสุดทา้ย  ใหถ้อืเอาวนัสุดทา้ยของเดอืนนนัเป็นวนัสนิสุดระยะเวลา 

  ขอ้ . พนกังานส่วนตําบลซงึอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการ  ผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตามวุฒิ  ยา้ย  โอน  หรือออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร

แลว้ไดร้บับรรจุกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลอีก  ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ที

ราชการ  ดงัน ี

( )  กรณีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึในสายงานเดิมตามวุฒิทไีดร้บัเพมิขนึหรือสูงขึน  

ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองไปกบัตาํแหน่งเดิม   ถา้ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัสูงขนึในต่างสายงานใหเ้รมิทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการใหม ่

      (2)  กรณียา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานเดิม   ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและ  นบัเวลาทดลอง

ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ  ถา้ยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในต่างสายงานใหเ้ริมทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบั

เวลาทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการใหม ่

      (3)  กรณีโอนมาดาํรงตาํแหน่งใหม่  ใหเ้ริมทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏบิตัหินา้ที

ราชการใหม่  เวน้แต่กรณีโอนโดยบทบญัญตัิของกฎหมายใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ที

ราชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ 

      (4)  กรณีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร   เมอืไดร้บับรรจุ

และแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงานใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลอง

ปฏบิตัหินา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ 
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 ขอ้ .  พนกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดแลว้ หากภายหลงัปรากฏวา่เป็นผูม้ี

คุณสมบตัิไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งนนั  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตงัผูน้นัใหก้ลบัไปดาํรง

ตาํแหน่งเดิม หรือตาํแหน่งอืนในระดบัเดียวกบัตาํแหน่งเดิมทผูีน้นัมีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งโดย

พลนั โดยความเหน็ชอบของ  คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   แต่ทงันีไมก่ระทบกระเทอืนถงึการใดทผูีน้นั 

 

ไดป้ฏบิตัิไปตามอาํนาจหนา้ท ี และการรบัเงนิเดอืน หรือผลประโยชนอ์นืใดทไีดร้บั หรอืมสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการในระหวา่ง

ทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งท ี ผูน้นัมคุีณสมบตัไิมต่รงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ผูท้ไีดร้บัแต่งตงัใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดมิ  หรือตาํแหน่งอืนตามวรรคหนึง  ใหร้บัเงนิเดอืนในขนัทพีงึจะ

ไดร้บัตามสถานภาพเดมิ และใหถ้อืว่าผูน้นัไม่มสีถานภาพอย่างใดในการทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทตีนมคุีณสมบตัิไม่ตรง

ตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 
 

ขอ้ . ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลมีตาํแหน่งบริหารว่างลง หรือตาํแหน่งว่างทกีาํหนดขนึใหม่  ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานตาํแหน่งว่างนนัให ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ทราบภายใน  วนั 

นบัแต่วนัทตีาํแหน่งวา่ง   และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่างนนั ภายใน 

90 วนั นบัแต่วนัทตีาํแหน่งนนัว่างลง สาํหรบักรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลมตีาํแหน่งว่าง  และไม่ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลให ้

ดาํรงตาํแหน่งนนั ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลรายงานเหตุผลความจาํเป็นใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)     

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

  ในการดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทวี่างตามวรรคหนึง  ใหอ้งค์การบริหาร

สว่นตาํบล พจิารณาดาํเนินการตามลาํดบัดงัต่อไปน ี    

( )  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองค์การบริหารส่วนตาํบลอนืมาแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารทวีา่งภายใน  วนั นบัแต่วนัทมีตีาํแหน่งวา่ง ตามขอ้   วรรคหนงึ 

  ( )  หากไม่สามารถดาํเนินการตาม ( ) ได ้ ใหป้ระกาศรบัสมคัรเพอืรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่ง

และระดบัเดยีวกบัตาํแหน่งทวีา่ง  เพอืโอนพนกังานสว่นตาํบลอนืมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวีา่ง ตามขอ้ 171 วรรคสอง 

(3)  หากไมส่ามารถดาํเนินการตาม ( ) ได ้ใหด้าํเนินการโดยวธิีการสอบคดัเลอืกหรือการคดัเลอืกเพอืเลอืน

ระดบัสูงขนึแทนตาํแหน่งทวีา่ง ตามขอ้  หรือขอ้  แลว้แต่กรณี 

( )  ใหด้าํเนินการเปิดรบัสมคัรเพือรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิประเภทอืน ซงึดาํรงตาํแหน่งบริหารหรือ

ขา้ราชการประเภทอนื  ซงึมลีกัษณะเทยีบเคียงกบัตาํแหน่งบริหาร  โดยมหีนงัสอืรบัรองจากส่วนราชการตน้สงักดั  ตามขอ้  

วรรคสอง  ทงันี  โดยใหด้าํเนินการ่วมกบัการโอน โดยวิธีการคดัเลอืกตาม (2) ดว้ย และผูจ้ะขอใหร้บัโอนจะตอ้งมีระดบั

ตาํแหน่งไมต่าํกวา่ตาํแหน่งทจีะแต่งตงันนั  

   ในการดําเนินการสรรหาบุคคล เพือแต่งตงัใหด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ริหารทีว่างตามวรรคหนึง        

หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็ว่ามเีหตุผล ความจาํเป็นและเพอืประโยชนต่์อราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

จะดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่าง โดยใชว้ธิีการใดวธิีการหนึงหรือหลายวธิี  ซงึไม่เป็นไปตามลาํดบั

ตามทกีาํหนดก็ได ้  

   กรณีทดีาํเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาทกีาํหนดแลว้  ยงัไม่สามารถสรรหาบุคคลเพอื

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่างดงักล่าวได ้ หากปล่อยทงิไวอ้าจเกิดความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อการบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   แจง้ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการให ้

เป็นไปตามมาตรฐานทวัไปทกีาํหนดไวด้ว้ย 
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 หมวด   

                                                            การยา้ย 

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งหนึง ไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอีกตาํแหน่งหนึงใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดียวกนั   ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนั  โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   และพนกังานสว่นตาํบลผูน้นัตอ้งมคุีณสมบตัติรงตาม

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั   ตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่ง   

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบล ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นเพือประโยชน์ของทางราชการ      

การพฒันาพนกังานสว่นตาํบลเป็นหลกั และความจาํเป็นอนื ๆ  ทตีอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานของราชการประกอบดว้ย 

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งหนึงไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานเดิมใหส้งั

ยา้ยไปแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งในระดบัเดิมและใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในขนัเดิมทงันีใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลและความจาํเป็นตาม      

ขอ้    

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งใด ตอ้งมคุีณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั  ตามที

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง กรณีทไีมท่ราบแน่ชดัวา่วุฒิการศึกษา

ใดเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทีจะแต่งตงัใหม่หรือไม่ ใหห้ารือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล       

( ก.อบต.) ทุกกรณี 

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอนืในสายงานผูป้ฏิบตัิ 

ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทจีะขอแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอนืจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัและตอ้งมคุีณวุฒิตรง

ตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีจะแต่งตงัใหม่โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการเกียวกบังานนนัหรืองานอืนที

เกียวขอ้งมาก่อนแต่ใหค้าํนึงถงึสิทธิของพนกังานส่วนตาํบลในการเลอืนระดบัในตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานทมีปีระสบการณ ์

(เลอืนไหล) ดว้ย  ซงึอาจทาํใหพ้นกังานส่วนตาํบลมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเลอืน

ระดบัดงักลา่วได ้โดยมหีลกัเกณฑ ์ ดงันี 

( )  การยา้ยพนกังานสว่นตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบัเดยีวกนั  ตอ้งแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัและตอ้งมคีุณวฒุิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

( )  การยา้ยพนกังานสว่นตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้ต่างระดบักนั และมใิช่เป็นการแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั   ใหด้าํเนินการ  ดงัน ี

   (ก)ใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูป้ระสงคจ์ะขอรบัการแต่งตงัเสนอคาํรอ้งขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานอนื 

                          (ข)  ใหพ้ิจารณาแต่งตงัจากพนกังานส่วนตําบลขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนนัก่อนเป็นลาํดบัแรก  

หากไมม่ผูีป้ระสงคจ์ะขอยา้ย  จงึพจิารณาจากพนกังานสว่นตาํบลขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอนื เป็นลาํดบัถดัไป 

                          (ค) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการแต่งตงั  ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทยีบเท่าปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลและ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประเมนิบุคคลเพอืความเหมาะสมกบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม่ตาม

แบบประเมนิ 



50 

      (ง) ผูท้จีะไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอนืจะตอ้งไดค้ะแนนจากผลการประเมนิของ

ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนไมต่าํกวา่รอ้ยละ  

 

    (จ) กรณีมผูีข้อรบัการแต่งตงัเกินกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่างใหน้าํคะแนนผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา

ทุกคนรวมกนั  แลว้จดัทาํบญัชีเรียงตามลาํดบัคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   หาก

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เหน็ควรกาํหนดรายการประเมนิเพมิเตมิ เช่น การสมัภาษณ ์ การทดสอบ

ก็อาจพจิารณากาํหนดเพมิเติมได ้ กรณีมคีะแนนเท่ากนัใหจ้ดัเรียงตามลาํดบัอาวุโสในราชการ  บญัชดีงักล่าวใหม้อีายุ  ปี นบั

แต่วนัทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล   (ก.อบต.จงัหวดั)   เหน็ชอบ การแต่งตงัใหแ้ต่งตงัเรียงลาํดบัทใีนบญัชดีงักลา่ว 

   (ฉ) การแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอนืโดยการโอนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตน้สงักดัของผูข้อโอนเป็นผูป้ระเมนิแลว้สง่ผลการประเมนิใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลทจีะรบัโอนดาํเนินการต่อไป 

  (3)  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึไป  ใหด้าํเนินการโดย

วธิีการสอบคดัเลอืก   หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้    ถงึขอ้    ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี 

   (ก) การยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหรอืเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึไป หรือสาย

งานนกับริหารงาน ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนซึงเป็นสายงานทีเริมตน้จากระดบั ขึนไป จะตอ้งดาํรงตําแหน่งในระดบั

เดยีวกนัและมคุีณวุฒิตรงตามทกีาํหนดไวเ้ป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่

   (ข) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลทมีคุีณวุฒิทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.) 

กาํหนดไวต้ามขอ้    

   (ค) การยา้ยพนกังานสว่นตาํบลทไีดร้บัคุณวุฒิเพมิขนึ และไมเ่คยดาํรงตาํแหน่งในสายงานที

เรมิตน้จากระดบั   ซงึเป็นผูท้สีอบแข่งขนัไดห้รือสอบคดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งซงึเป็นสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  และบญัชกีาร

สอบแข่งขนัหรือสอบคดัเลอืกไดย้งัไมถู่กยกเลกิดว้ย 

  (4)   การยา้ยพนักงานส่วนตําบลไปแต่งตงัใหด้ ํารงตําแหน่งทีกําหนดเป็นตําแหน่งผูป้ฏิบตัิงานทีมี

ประสบการณ์ ( เลอืนไหล)  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัจะตอ้งผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไขการเลอืนและแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบล 

  ขอ้ . การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใด ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูบ้ริหาร ใหก้ระทาํได ้ 

ดงัน ี

   (1)  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งในสายผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งในสายผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งอืน  จะตอ้งยา้ยไปดาํรงตําแหน่งในระดบัเดียวกบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม่และตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม่  โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการหรืองานอนืทเีกยีวขอ้งในตาํแหน่งผูบ้รหิารในสายงานทจีะ

แต่งตงั มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่   ปี 

   สาํหรบัผูท้ไีม่มคุีณสมบตัิตามวรรคหนึง  หากมีความประสงค์จะยา้ยต่างสายงานใหด้าํเนินการ 

โดยวธิีสอบคดัเลอืกเพอืเปลยีนสายงานในสายงานผูบ้ริหารเป็นสายงานผูบ้ริหารในตาํแหน่งอนื  โดยใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิีการ

เช่นเดยีวกบัการสอบคดัเลอืก  แต่ไมต่อ้งทดสอบความรูค้วามสามารถทวัไป  โดยไมม่กีารขนึบญัชไีว ้

   (2)  การแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งในสายผูป้ฏบิตัิงานไปดาํรงตาํแหน่งในสาย

ผูบ้รหิาร  ใหด้าํเนินการโดยวธิีการสอบคดัเลอืกตามขอ้   ถงึขอ้      
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  ขอ้ . การยา้ยพนกังานสว่นตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไปแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ผูน้นัจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดียวกบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่  และตอ้งมี

คุณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่

 

  ขอ้ .  การยา้ยพนกังานส่วนตําบลผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทีตาํกว่า

ตาํแหน่งสายงานเดมิ  หรือมรีะดบัตาํกว่าเดมิ   หรือยา้ยพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งสายผูบ้ริหารไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

สายผูป้ฏบิตัิงาน   ใหก้ระทาํไดต่้อเมอืพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัสมคัรใจ  และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)    

  ในการยา้ยพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคหนึง คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ตอ้ง

พจิารณาโดยคํานึงถงึเหตุผลความจาํเป็นและประโยชนท์ทีางราชการจะไดร้บัโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบั

ตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิตามตารางเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังาน

สว่นตาํบลจะไดร้บั  เมอืไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศน ี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกวา่ขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืน

สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้ . ในการสงัยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ใหค้าํนึงถงึโอกาสใน

ความกา้วหนา้ของพนกังานส่วนตาํบลในการเลอืนระดบัสูงขนึในตาํแหน่งทกีาํหนดสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณด์ว้ย ซงึอาจทาํ

ใหพ้นักงานส่วนตําบลผูน้นัมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีแต่งตงัใหม่ไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบั

ดงักลา่วได ้

  ขอ้ . เมอืมคีาํสงัยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้หนา้ท ี

และความรบัผดิชอบของตาํแหน่งดงักลา่ว ใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูน้นัทราบในวนัทไีปรายงานตวัรบัมอบหนา้ท ี เพอืประโยชนใ์น

การปฏบิตังิานในตาํแหน่งนนัต่อไป 

 

หมวด   

การโอน 

  ขอ้ .  การโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนึงไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังาน

สว่นตาํบลในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอกีแห่งหนงึ  ใหโ้อนและแต่งตงัจากพนกังานสว่นตาํบล  ในกรณีใดกรณีหนงึ   ดงันี 

  ( )  ผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหน่งทจีะแต่งตงันนั  หรือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเพือ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึนนั   

( ) ผูข้อโอนตาํแหน่งบริหารและสายงานผูบ้รหิารสถานศึกษาภายใน  วนันบัแต่วนัทตีาํแหน่งวา่งตามขอ้

171 

  (3)  ผูข้อโอนโดยการโอนสบัเปลยีนตาํแหน่งในตาํแหน่งเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั   ระหวา่งองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล  หรือผูข้อโอนมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตามขอ้   

 (แกไ้ขเพมิเติม พ.ศ.  ) 

  (4)  ผูท้คีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ไดม้มีตใิหโ้อนจากองคก์ารบริหารสว่นตาํบล

หนงึไปดาํรงตาํแหน่งในอกีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนึงในจงัหวดัเดยีวกนัตามขอ้  
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   (5)  ผูท้คีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ไดม้มีตใิหโ้อนจากองคก์ารบริหารสว่น

ตาํบลหนึง ไปดาํรงตาํแหน่งในอกีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนงึในต่างจงัหวดักนัตามขอ้  

 

ขอ้ . ในการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูไ้ดร้บัคัดเลือกในกรณีพิเศษทีไม่จําเป็นตอ้ง

สอบแข่งขนัเพอืเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล หรือการแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลผูส้อบคดัเลอืกไดห้รือผูไ้ดร้บัคดัเลอืก

ใหด้าํรงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตําบลและผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บัคดัเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้ง

สอบแข่งขนั ผูส้อบคดัเลอืกได ้หรือ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกนนัเป็นพนกังานส่วนตาํบลในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอนืให ้

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลทจีะบรรจหุรอืแต่งตงันนัเสนอเรืองการขอรบัโอนพนกังานสว่นตาํบลผูน้นัเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งที

สอบแข่งขนัได ้  ไดร้บัคดัเลอืกในกรณีพเิศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัสอบคดัเลอืกได ้หรือไดร้บัคดัเลอืก   แลว้แต่กรณีให ้

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

  ขอ้ . ในการโอนพนกังานส่วนตาํบลผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในกรณีพิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้ง

สอบแข่งขนั   ผูส้อบคดัเลอืกได ้ หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ใหด้าํเนินการ  ดงัน ี

( )  กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะรบัโอนมหีนงัสือแจง้

ความประสงค์จะรบัโอนใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอนทราบ   และใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอน      

เสนอเรอืงการใหโ้อนพนกังานสว่นตาํบลนนั  ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

( )  กรณีการโอนต่างจงัหวดักนั  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรบัโอนมีหนงัสือแจง้ความ

ประสงคจ์ะรบัโอนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลของ

ผูท้จีะโอนทราบ  และใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอน  เสนอเรืองการใหโ้อนพนกังานส่วนตาํบลใหค้ณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
 

  ขอ้ . ในการออกคาํสงัรบัโอนพนกังานสว่นตาํบลขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทจีะรบัโอน  และการออก

คําสงัใหพ้นกังานส่วนตําบลพน้จากตําแหน่งและหนา้ทีขององค์การบริหารส่วนตําบลสงักดัเดิมตามมติของคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั)  ของแต่ละแห่ง ตามขอ้    และขอ้   ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลทงัสองแห่ง

ประสานกนั เพือออกคําสงัการรบัโอนพนักงานส่วนตําบล   และการใหพ้นักงานส่วนตําบลพน้จากตําแหน่งและหนา้ท ี        

โดยกาํหนดใหม้ผีลในวนัเดยีวกนั   

  ขอ้ .  ใหพ้นกังานสว่นตาํบลทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลอืกในกรณี

ทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั ไดร้บัเงนิเดอืน   ดงัน ี

      (1)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ  และผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนตาํกว่า หรือเท่าคุณวุฒิใหไ้ดร้บั

เงนิเดอืนตามวุฒิ   แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกวา่คุณวุฒใิหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีดร้บัอยู่เดมิ 

      (2)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงกว่าเดมิ  และผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนตาํกว่าหรือเท่าคุณวุฒิ  

ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒิ  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒิ  ใหไ้ดร้บั เงนิเดอืนในอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งที

สอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัในขนัทีเทียบไดต้รงกนักบัขนั

เงนิเดอืนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขนัเงนิเดือนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บัเมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 
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       (3)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัตาํกว่าเดมิ  และผูน้นัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให ้

ไดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีีเหตุพิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการสอบแข่งขนัในขนัทีเทียบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขนัเงนิเดือนแต่ละอนัดบัที

พนกังานสว่นตาํบล 

 

จะไดร้บัเมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งทา้ยประกาศนี  และหากผูน้นัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดือน

สาํหรบัตําแหน่งทีสอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษ ทไีม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั  ใหไ้ดร้บั

เงนิเดือนในขนัสูงของอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีม่จาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการสอบแข่งขนันนั 

  ขอ้ . ในกรณีทมีเีหตุผลความจาํเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลจะดาํเนินการใหพ้นกังานส่วน

ตาํบลทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้ หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

สอบแข่งขนั   ซงึไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒ ิ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒิก็ได ้  หากมกีารระบุเงอืนไขการใหไ้ดร้บัเงนิเดือน

ตามคุณวฒุิไวใ้นประกาศสอบแข่งขนั   หรอืคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัในครงันนั 

  ขอ้ .  ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบคดัเลอืกได ้หรือไดร้บัคดัเลอืกที

มใิช่กรณีทมีเีหตุพเิศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  ไดร้บัเงนิเดือนตามทกีาํหนดในหมวด    ว่าดว้ยอตัราเงนิเดือนและวธิีการ

จ่ายเงนิเดอืน  และประโยชนต์อบแทนอนืแลว้แต่กรณี 

  ขอ้ / . กรณีพนกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุญาตจากนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใหไ้ปสอบแข่งขนั 

สอบคดัเลอืก หรือคดัเลอืก ทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลอนืหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอนืแลว้เมอืประสงคจ์ะโอนไปดาํรง

ตาํแหน่งทสีอบแข่งขนั สอบคดัเลอืก หรือคดัเลอืกไดน้นั นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลตอ้งเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบลเพอืใหค้วามเห็นชอบใหพ้น้จากตาํแหน่งโดยออกคําสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งวนัเดียวกนักบัคําสงัขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิอนืทรีบัโอน เวน้แต่ผูน้นัอยู่ระหว่างถูกดาํเนินการทางวนิยัอย่างรา้ยแรง หรือกรณีอืนที

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลเหน็สมควรใหช้ะลอการโอน   

  กรณีตามวรรคหนึงคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลสามารถมีมติเห็นชอบใหน้ายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลออกคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งและหนา้ทไีดท้นัทเีมอืไดร้บัแจง้คาํสงัรบัโอนจากองคก์าบรหิารสว่นตาํบลหรอืองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินอืน ทีจะรบัโอนโดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลทุกครงั แลว้รายงาน

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลทราบ ( แกไ้ขตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลว.  ก.ย.  ) 

ขอ้ .  ภายใตบ้งัคบัขอ้  และขอ้   เพือประโยชน์ในการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล   ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นส่วนรวม คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   

อาจพจิารณาประสานการโอนและมมีติใหค้วามเหน็ชอบใหร้บัโอนพนกังานสว่นตาํบลจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอนืทปีระสงค์

ขอโอนมาเป็นพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งผูบ้ริหารทวี่างขององค์การบริหารส่วนตาํบลนนัไดโ้ดยนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลทีเกียวขอ้งไดต้กลงยินยอมในการโอนนนัแลว้ และองค์การบริหารส่วนตําบลทีรบัโอนไดเ้สนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ภายใน  วนั นับแต่วนัทตีาํแหน่งนนัว่างลง  เมือคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกวา่เดมิ    และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกวา่เดมิ 
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   กรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลทมีีตาํแหน่งผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงและองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จะดาํเนินการพจิารณารบัโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอนืมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารว่างในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืก เพือรบัโอนคณะหนึง 

จาํนวนไมน่อ้ยกว่า  คน 

 

  ขอ้ .  ในการแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอน ตามขอ้  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลแต่งตงับคุคล   ดงัต่อไปนี 

  (ก) ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล 1 คน        เป็นประธานกรรมการ 

  (ข) ผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล 2 คน               กรรมการ 

  (ค) ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน          กรรมการ 

  (ง) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล            กรรมการ 

        หรือผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

  (จ) ทอ้งถนิจงัหวดั                กรรมการ 

  (ฉ) ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล                                  กรรมการ 

  (ช) ผูแ้ทนพนกังานสว่นตาํบล ซงึนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลแต่งตงั      เลขานุการ 

ในกรณีทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการตาม (ง)  ใหแ้ต่งตงั ผูท้นีายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              

กรรมการคดัเลอืกเพอืพิจารณารบัโอนทแีต่งตงัจากผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง ตาม(ข)  ใหอ้งค์การ

บริหารส่วนตาํบล แต่งตงัจากหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ซงึเป็นส่วนราชการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ  หรอืขา้ราชการทมีตีาํแหน่งตงัแต่ระดบั ขนึไป ในสงักดัสว่นราชการนนั หรือนายอาํเภอในจงัหวดันนั 

  กรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณา รบัโอนทแีต่งตงัจากผูท้รงคุณวุฒิ  ตาม  (ค)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

แต่งตงัจากผูท้รงคุณวุฒิใน ก.อบต.จงัหวดั หรือผูท้รงคุณวุฒิอืนทีมีความรูค้วามสามารถหรือผูม้ีประสบการณ์ในดา้นการ

บรหิารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง  ดา้นกฎหมาย และงานดา้นทอ้งถนิ  ซงึอาจเป็นขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ 

หรอืบุคคลทวัไปทมีคีวามรูค้วามสามารถดงักลา่ว 

  เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอน ตามขอ้ (ช)  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

พจิารณาแต่งตงัจากพนกังานส่วนตาํบล ตาํแหน่งไม่ตาํกว่าผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการทเีทยีบไดไ้ม่ตาํกว่านีให ้

เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอน ทาํหนา้ทีในงานดา้นธุรการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลอืกเพือ

พจิารณารบัโอน และงานอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  และทไีดร้บัมอบหมาย 

  ขอ้ . หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก  วิธีการคดัเลอืก  และการกาํหนดคุณสมบตัิของผูท้มีีสทิธิเขา้รบัการ

คดัเลอืกเพอืโอน ใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทกีาํหนดไวส้าํหรบัการคดัเลอืกผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารเพอืแต่งตงัใหม้รีะดบัสูงขนึ

ตามทกีาํหนดในหมวด   วา่ดว้ยการคดัเลอืกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ .  ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืก  ดาํเนินการคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัิตามทกีาํหนดและ  ไดแ้จง้ความ

ประสงค์สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการคดัเลอืก แลว้ประกาศผลการ  คดัเลอืกเสนอใหค้ณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณารบัโอน 
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   ขอ้ . ภายใตบ้งัคบัขอ้    เพอืประโยชนแ์ก่ราชการองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจโอนสบัเปลยีน

ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งเดยีวกนัได ้ โดยความสมคัรใจของพนกังานส่วนตาํบลผูโ้อน  และนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทเีกียวขอ้งไดต้กลงยินยอมในการโอนดงักล่าวแลว้   ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลที

เกยีวขอ้งเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เมอืคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล 

 

(ก.อบต.จงัหวดั) ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

ทไีมสู่งกวา่เดมิ   และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกวา่เดมิ 

  การโอนพนกังานสว่นตาํบลอนื มาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบตังิานในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  อาจกระทาํ

ไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน   และไดร้บัความยนิยอมจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลที

จะรบัโอนนนั   เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกวา่เดมิ  และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกวา่เดมิ 

  การโอนพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคสองมาดาํรงตาํแหน่งในระดบัตาํกว่าเดิมอาจกระทาํไดต่้อเมอืพนกังาน

ส่วนตาํบลผูน้นัสมคัรใจ  และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั)ในการนีคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ตอ้งพิจารณาโดยคํานึงถงึเหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ทีทางราชการจะไดร้บั  โดย

กาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเปรียบเทยีบขนัเงนิเดือนแต่ละอนัดบัที

พนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บั   เมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าขนัสูงของ

อนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบัสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  พนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระการดาํรงตาํแหน่งอยู่ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดยีวกนัไดค้รงัละ

ไม่เกินสปีี  เมือครบกาํหนดระยะเวลาใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   

เพอืพจิารณาประสานการโอนยา้ยสบัเปลยีนตาํแหน่งภายในจงัหวดั  กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวามประสงคจ์ะขอให ้

พนกังานสว่นตาํบลตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํรงตาํแหน่งเกนิกว่าสปีีใหร้ายงานคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) เพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)ไม่สามารถประสาน

การโอนยา้ยภายในจงัหวดัได ้  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลรายงานใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) พจิารณา

สบัเปลยีนตาํแหน่งระหว่างจงัหวดัตามเงอืนไขต่อไป 
 

  ขอ้ .  กรณีมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนเพอืประโยชนแ์ก่ทางราชการ  หรือกรณีมคีวามขดัแยง้ระหว่างพนกังาน

ส่วนตาํบลกบัผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และไม่สามารถโอนตามขอ้    และขอ้   ไดใ้หผู้บ้ริหารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  หรือพนกังานส่วนตาํบลยนืคาํรอ้งหรือรายงานพรอ้มเหตุผลความจาํเป็นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล

พจิารณา  หรือกรณีทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลรบัทราบขอ้เท็จจริง และเห็นว่าหากใหพ้นกังานส่วนตาํบลและผูบ้ริหาร

ปฏิบตัิงานร่วมกนัอาจเกิดเป็นผลเสียต่อองค์การบริหารส่วนตําบลและต่อทางราชการ  ใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามทไีดร้บัรายงานแลว้พจิารณาดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

   ( )   กรณีทตีรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏกรณีมมีลูอนัควรกลา่วหาวา่พนกังานสว่นตาํบลผูน้นักระทาํ

ผดิวนิยั  ก็ใหด้าํเนินการทางวนิยัแก่พนกังานส่วนตาํบลผูน้นั  แต่หากเหน็ว่าเกิดจากความบกพร่องหรือเกิดจากการกลนัแกลง้โดย

ผูบ้ริหารขององค์การบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลแจง้นายอาํเภอทอ้งทพีิจารณา

ดาํเนินการตามมาตรา    แห่งพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบริหารสว่นตาํบล พ.ศ.  

   ( )  กรณีเหน็ว่าเป็นความขดัแยง้ในการบริหารงาน หากอยู่ร่วมกนัไม่เกิดผลดีต่อทางราชการหาก

ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัปฏิบตัิหนา้ทอียู่ต่อไปจะเกิดความเสยีหาย  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   
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 พจิารณาประสานการโอนพนกังานสว่นตาํบลผูน้นั ไปดาํรงตาํแหน่งในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอนืภายในจงัหวดัเดยีวกนั

ได ้โดยใหด้าํรงตาํแหน่งทไีมสู่งกวา่เดมิ  และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกวา่เดมิโดยพจิารณาดาํเนินการตามลาํดบั  ดงันี 

 

 

         (ก)  พจิารณาโอนพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัสบัเปลยีนกบัพนกังานส่วนตาํบลสงักดัองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแห่งอนืททีมีคีวามยดัแยง้ในการบรหิารงานในลกัษณะเดยีวกนัภายในจงัหวดัเดยีวกนัก่อน 

        (ข)  กรณีมีตําแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตําบลอืนภายในจงัหวดัเดียวกนั ก่อนที

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจะมีมติใหโ้อนไปดาํรงตําแหน่งทวี่างนนั  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.

จงัหวดั) สอบตามความเห็นของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก่อน  จึงจะมีมติโอนใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่ว 

       (ค)  กรณีทไีม่สามารถโอนภายในจงัหวดัไดต้าม (ก) หรือ (ข) และเหน็วา่หากใหป้ฏิบตัิหนา้ทใีน

ตาํแหน่งอยู่ต่อไปจะเกิดความเสยีหายต่อทางราชการ  และเป็นอนัตรายต่อพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั  คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อาจพจิารณามมีตใิหพ้นกังานสว่นตาํบลผูน้นัประจาํสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการฯ ไมเ่กนิ  เดอืน   

 

เพอืรอการโอนภายในจงัหวดัเดยีวกนัหรอืโอนระหวา่งจงัหวดัต่อไปโดยใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูท้จีะจาํสาํนกังานเลขานุการคณะกรร

รมการฯ ดงักล่าวไดร้บัเงนิเดือนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัเดิม  และในกรณีทคีณะกรรรมการพนกังานส่วนตาํบล     

(ก.อบต.จงัหวดั)  หรือพนกังานส่วนตําบลดงักล่าวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกบัองค์การบริหารส่วนตําบลอืนได ้         

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณามมีติเหน็ชอบใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัพน้จากตาํแหน่งเพอืโอน

ไปดาํรงตาํแหน่งทอีงคก์ารบริหารสว่นตาํบลอนืต่อไป 

ขอ้ .  กรณีมีปัญหาขดัแยง้ระหว่างพนกังานส่วนตําบลกบันายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  และไม่

สามารถดาํเนินการโอนพนกังานส่วนตาํบลระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในจงัหวดัเดียวกนัไดต้ามขอ้   องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลอาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล พิจารณาประสานการโอนในระหว่างจงัหวดัในระดบั

เดยีวกนัได ้ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสม  และความจาํเป็นเพอืประโยชนแ์ก่งานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

ในกรณีมีตําแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลว่างลงหลายตําแหน่งพรอ้มกนัในหลายองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลและในหลายจงัหวดั เพอืประโยชนข์องราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยรวม  และเพอืใหพ้นกังานสว่น

ตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมโีอกาสโอนไปปฏบิตัหินา้ทรีาชการในระหว่างองคก์ารบริหารสว่นตาํบลดว้ยกนัได ้ 

เมอืไดร้บัการรอ้งขอจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลประสานการโอนพนกังานส่วน

ตาํบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบลในระหว่างจงัหวดั  ทงันีใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนดระยะเวลา

ดาํเนินการใหช้ดัเจน 
 

ขอ้ 178.  การโอนพนกังานส่วนตาํบล ตามขอ้    ขอ้    ขอ้   ขอ้   และขอ้  ใหน้ายก

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลมคีาํสงัรบัโอนและแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลดงักลา่ว  ใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้ สอบคดัเลอืก

ได ้ หรือไดร้บัคดัเลอืกตามขอ้ 164 หรือตาํแหน่งทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) มมีติใหค้วามเหน็ชอบ

ใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตามขอ้  ขอ้   ขอ้   และขอ้   และใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงักดัเดมิมคีาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัพน้จากตาํแหน่ง  ทงันี ใหก้าํหนดวนัทใีนคาํสงัรบัโอน

และคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งใหม้ผีลในวนัเดยีวกนั 
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 การสงัโอนพนกังานส่วนตําบล   และการสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึง  

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั) 

ขอ้  ทวิ  กรณีการโอนพนกังานส่วนตาํบล เป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถนิประเภทอนื  หรือ

ขา้ราชการประเภทอนื  เมอืองคก์ารบริหารส่วนตําบลไดร้บัแจง้การรบัโอนพนกังานส่วนตําบลผูน้นัจากองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิประเภทอนืหรือส่วนราชการอนื  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล เพอืขอ

ความเหน็ขอบใหพ้น้จากตาํแหน่ง  โดยกาํหนดวนัออกคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัรบัโอน  เมอืมคีาํสงัรบัโอน

แลว้ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลรายงาน ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลทราบ 

 

 

หมวด   

การรบัโอน 

ขอ้ .  การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถนิอนืและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืทไีมใ่ช่ขา้ราชการการเมอืง

หรือขา้ราชการวิสามญัมาบรรจุและแต่งตงัเป็นพนักงานส่วนตําบล  ใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตําบลจากผู ้

สอบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกในตาํแหน่งทจีะแต่งตงัโดยกรณีพเิศษตามขอ้  (2)  โดยใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้

หรือไดร้บัการคดัเลอืกนนั และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒิสาํหรบัตาํแหน่งนนั  เวน้แต่ ผูน้นัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให ้

ไดร้บัเงนิเดือนเท่ากบัเงนิเดือนทไีดร้บัอยู่เดิม แต่ถา้ไม่มขีนัเงนิเดือนเท่ากบัเงนิเดือนทไีดร้บัอยู่เดิม ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนสาํหรบั

ตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัการคดัเลอืกในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนทไีดร้บัอยู่เดมิตามตารางเปรียบเทยีบขนั

เงนิเดือนแต่ละอนัดบัทีพนกังาส่วนตําบลจะไดร้บั เมือไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บั

เงนิเดอืนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัการคดัเลอืก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของ

อนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอนืซงึดาํรงตาํแหน่งบริหารและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืซงึมลีกัษณะ

เทียบเคียงไดก้บัดาํรงตาํแหน่งบริหารโดยมีหนงัสือรบัรองจากส่วนราชการตน้สงักดัตามวรรคหนึงมาบรรจุและแต่งตงัเป็น

พนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งบริหารใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบลจากผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  โดยใหด้าํเนินการ

ร่วมกบัการคดัเลอืกเพอืโอนพนกังานส่วนตาํบล ตามขอ้   โดยใหม้าดาํรงตาํแหน่งในระดบัทไีม่สูงกว่าเดิม และใหไ้ดร้บั

เงนิเดอืน ในขนัทไีมสู่งกวา่เดมิ 

ขอ้ .  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิงเพือประโยชน์แก่ราชการ

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถินอืนหรือขา้ราชการประเภทอืนทีไม่ใช่ขา้ราชการการเมืองหรือ

ขา้ราชการวสิามญั ทมีคีวามประสงคจ์ะขอโอนมาแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงาน   ใหอ้งคก์ารบริหารสว่น

ตาํบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) โดยใหช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็น ความรู ้ความสามารถ  

ประสบการณ์การทาํงาน และความชาํนาญการของผูท้จีะขอโอนและประโยชน์ทีทางราชการจะไดร้บั   เมือคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสงัรบัโอน  และแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นพนกังานส่วนตาํบล    ส่วนจะบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระดบัใด และจะใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน  เท่าใด    

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูก้ําหนด  แต่จะตอ้งไม่สูงกว่าพนกังานส่วนตําบลทมีีคุณวุฒ ิ

ความสามารถ และความชาํนาญในระดบัเดยีวกนั 



58 

 ขอ้ . การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอนืหรอืการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืมาบรรจแุละแต่งตงั

เป็นพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้    และขอ้    ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคาํสงัใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่ง 

 

พนกังานส่วนตาํบลแลว้  ใหม้หีนงัสอืแจง้การรบัโอนใหส้่วนราชการสงักดัเดมิของผูท้จีะโอนออกคําสงัใหผู้น้นัพน้จากตาํแหน่ง

และหนา้ท ี  ทงันีใหก้าํหนดวนัทใีนคาํสงัรบัโอนและคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งเป็นวนัเดยีวกนั 

การออกคาํสงัรบัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึงใหค้ณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

ขอ้ .  การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอนืหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืมาบรรจุและแต่งตงัเป็น

พนกังานสว่นตาํบล   ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน ี

    ( )  ตาํแหน่งทจีะนาํมาใชใ้นการรบัโอน   ตอ้งเป็นตาํแหน่งวา่งทมีอีตัราเงนิเดอืน  

    ( )  ผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตาม                     

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนั 

    ( )  ผูใ้ดไม่เคยไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทใีชวุ้ฒิตงัแต่ระดบัปรญิญาตรีหรอืเทยีบได ้

ไม่ตาํกว่านีขนึไปเป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน  หรือไม่เคยไดร้บัแต่งตงัโดยผลการสอบแข่งขนัหรือการคดัเลอืก

ในกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้ ํารงตําแหน่งทีตอ้งใชวุ้ฒิตงัแต่ปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํากว่าน ี        

เป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อนหากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั  ขนึไป  ผูน้นัจะตอ้ง

เป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งสายงานทจีะรบัโอน และบญัชสีอบแข่งขนันนัยงัไมย่กเลกิ 

    ( )  การรบัโอนเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทตีอ้งดาํเนินการคดัเลอืกหรอืตอ้งประเมนิบคุคล ผูข้อโอน

จะตอ้งผ่านการคดัเลอืกหรอืผ่านการประเมนิบคุคลก่อน 

    ( ) การรบัโอนเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใด ตอ้งไม่มผูีส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งสายงานนนั

ขนึบญัชรีอการบรรจอุยู่  หรือไมม่ผูีส้อบคดัเลอืกได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในตาํแหน่ง สายงานนนัขนึบญัชรีอการแต่งตงัอยู ่

ขอ้ . เพือประโยชน์ในการนบัเวลาราชการใหถ้ือว่าเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของ ผูท้โีอนมาตามที

กาํหนดในหมวดน ี  ในขณะทเีป็นพนกังานสว่นทอ้งถนิอนื หรอืขา้ราชการประเภทอนืนนัเป็นเวลาราชการของพนกังานสว่นตาํบล 

 

หมวด   

การเลอืนระดบั 

ขอ้ . การเลอืนพนกังานสว่นตาํบลขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึใหเ้ลอืนและแต่งตงัจากผู ้

สอบแข่งขนัได ้  หรอืผูส้อบคดัเลอืกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนัได ้หรอืจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนั  

ขอ้ 185. การเลอืนและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลอืกได ้ใหเ้ลอืนและ แต่งตงัตามลาํดบัทใีน

บญัชีสอบแข่งขนัหรอืบญัชีสอบคดัเลอืกนนัแลว้แต่กรณี  สาํหรบัการเลอืนและแต่งตงัจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก   ใหเ้ลอืนและแต่งตงั

ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ  ความประพฤติ และประวตักิารรบัราชการ ซงึจะตอ้งเป็นผูม้ผีลงานเป็นที

ประจกัษใ์นความสามารถแลว้ 
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 ขอ้ .  การเลอืนและแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบล ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึจากผูส้อบแข่งขนั

ได ้ใหเ้ลอืน และแต่งตงัได ้ ดงัน ี

 

 

      (1)  เลอืนและแต่งตงัผูซ้งึไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งในระดบั  ระดบั  หรอืระดบั   และสอบแข่งขนัเพอืดาํรงตาํแหน่งนนัได ้ใหด้าํรงตาํแหน่งนนั 

      (2)  การเลอืนกรณีดงักล่าว จะเลอืนขนึแต่งตงัไดต่้อเมอืถงึลาํดบัททีผูีน้นัสอบแข่งขนัไดต้ามลาํดบัทใีน

บญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้  สาํหรบัเงนิเดอืนทไีดร้บัใหเ้ป็นไปตามคุณวุฒทิปีระกาศรบัสมคัร 

      ( )  หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนั  ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด   วา่ดว้ยการคดัเลอืก  

      (4)   ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)    

  ขอ้ . การเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขึนจากผูส้อบคดัเลอืกได ้

ใหเ้ลอืนและแต่งตงัได ้ ดงัน ี

( )  หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูป้ฏบิตัิใหด้าํรงตาํแหน่งในสายผูบ้ริหารตอ้ง

เป็นผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงั 

( )   คุณสมบตัิเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังาน

สว่นตาํบล (ก.อบต.)  กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั  

( )  วธิีการ  หลกัสูตรและวธิีการสอบคดัเลอืก ใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้  ถงึขอ้  

( )  การแต่งตงั ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชีผูส้อบ

คดัเลอืกไดโ้ดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)    

  ขอ้ . การเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตําบล  ใหด้าํรงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึนสาํหรบัตําแหน่งที

กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก   

    (1)  เลอืนและแต่งตงัในระดบัควบขนัตน้  ไดแ้ก่ เลอืนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนยงัไมถ่งึขนัตาํและ

ผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงนิเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึโดยไม่

เปลยีนสายงาน   ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั  ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั 2 

ของสายงานนนั                 

          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั  ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั 3 

ของสายงานนนั  

         (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 4 

ของสายงานนนั  

      (2)  เลอืนและแต่งตงัในระดบัควบขนัสูง ไดแ้ก่ เลอืนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนไม่ตาํกว่าขนัตาํของ

อนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึโดยไมเ่ปลยีนสายงาน ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 3 

ของสายงานนนั  
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           (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 4 ของสายงานนนั  

 

 

          (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั   

ของสายงานนนั 

    (3)  เป็นผูม้คุีณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่น

ตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั  

    (4)  ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการประเมนิบุคคลและการปฏบิตังิานตามวธิีการและแบบประเมนิทา้ย

ประกาศกาํหนดนี 

      (5) ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   และใหม้ผีลไม่ก่อนวนัทผูีบ้งัคบับญัชาชนัตน้บนัทกึความเหน็วา่ควรเลอืนระดบัได ้

   ในการดาํเนินงานตามวรรคแรก  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบล มคีําสงัเลอืนและแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ  กรณีทมีคีวามเหน็ว่าสามารถเลอืนระดบัสูงขนึได ้ กาํหนดเวลาหนงึเดอืนนบัจากผูข้อเลอืนระดบั

เสนอเรอืงต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ 

  ขอ้ .  การเลอืนและแต่งตงัผูท้ดีาํรงตาํแหน่งระดบั  ระดบั  2  ระดบั  หรือระดบั   ซงึเป็นผูท้ไีดร้บั

การคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

      (1)  ไดร้บัวุฒทิตีรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ   โดยไดร้บั ทุนรฐับาล  ทุน

เลา่เรียนหลวง หรือทุนขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตามขอ้  (1)  

      (2)  ไดร้บัวุฒทิคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืกเพอืบรรจบุุคคล

เขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษตามขอ้   (2)  

      (3)  หลกัสูตรและวธีิการคดัเลอืก  ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด 4 วา่ดว้ยการ คดัเลอืก  

      (4)  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้ .  การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึนสาํหรบัตําแหน่งทีกําหนดเป็นตาํแหน่ง

ผูป้ฏบิตังิานทมีปีระสบการณ ์  ในตาํแหน่งสายงานทเีรมิตน้จากระดบั และระดบั  

      (1)  ตาํแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทวัไป และกลุ่มงานทีปฏิบตัิภารกิจหลกัของส่วนราชการ  

ตามบญัชีรายการจาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศนี ใหก้าํหนดตาํแหน่งไดถ้งึระดบั  หรอื  ดงัน ี

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั -     หรอื  สาํหรบั

ระดบั   ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  

          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  อาจปรบัเป็นตาํแหน่งระดบั -    หรือ  สาํหรบั

ระดบั   ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  
 

      (2)  ตาํแหน่งในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุม่งานทใีชท้กัษะและความชาํนาญเฉพาะตวัตามบญัชี

จาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศน ีใหก้าํหนดตาํแหน่งไดถ้งึระดบั  หรอื  ดงัน ี

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั - หรอื  หรอื   

          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั - หรอื  หรอื  
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   ปรบัปรุงการกาํหนดตําแหน่ง 

     ( ) ตาํแหน่งในสายงานนายช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครืองยนต ์นายช่างเขยีนแบบและนายช่าง

สาํรวจ ซงึเป็นตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั  ใหก้าํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั  -  หรือ  หรือ ว หรือ ว สาํหรบั

ตาํแหน่ง ว  ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง โดยจะตอ้งไมสู่งกว่าระดบั ตาํแหน่งของหวัหนา้หน่วยงานระดบั

กองหรอืเทยีบเท่าทตีาํแหน่งนนัสงักดั และตอ้งเป็นไปตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  

     ( ) การกาํหนดตาํแหน่งใหเ้ป็น ว ใหด้าํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและมคุีณสมบตัิ

ครบถว้นทีจะแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งสูงขึน และลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานตําแหน่งนนั

เปลียนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตาํบลกาํหนด 

     ( ) การพจิารณาปรบัระดบัตาํแหน่งเป็น ว ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทีศึกษาและวเิคราะหห์นา้ทคีวาม

รบัผดิชอบของตาํแหน่ง เพอืเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลพจิารณา โดยใชแ้บบประเมนิตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานที

มปีระสบการณ์ (สายงานทเีรมิตน้จากระดบั ) ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึเป็น ว 

เทา่นนั 

     ( ) ในการดําเนินการเพือศึกษาและวิเคราะหต์าม ( ) ในชนัแรกตอ้งมีคําบรรยายลกัษณะงานของ

ตาํแหน่ง (Job Description) ทกีาํหนดไวเ้ดมิและทกีาํหนดใหม่ และหากรายละเอยีดของขอ้มูลไม่ชดัเจนอาจตอ้งศึกษาขอ้มูล

เพมิเติม โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนตาํบลหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง การสงัเกตการณ์ทาํงานจรงิในพนืท ีการศึกษาจาก

เอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบังานทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัรบัผดิชอบ หรอืโดยวธิีการอนื ๆ 

  . คุณสมบติั การเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่ง ว ของสายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่าง

เครอืงยนต ์นายช่างเขยีนแบบ และนายช่างสาํรวจ ขนึดาํรงตาํแหน่ง ว ของสายงานนนั จะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถว้นในวนั

ยนืแบบประเมนิ ดงัน ี

     ( ) เป็นผูม้คุีณวุฒแิละคุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังาน

สว่นตาํบลกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั 

     ( ) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบตัิหนา้ทใีนตาํแหน่งสายงานทจีะเลอืนขนึแต่งตงัในระดบัทตีาํกว่าระดบั

ของตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั  ระดบัติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปี โดยไมอ่าจนาํระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในสายงานอนื

มานบัเกอืกูลได ้

     ( ) มรีะยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะแต่งตงัตามคุณวุฒิของ

บุคคล โดยคุณวุฒิดงักล่าวตอ้งเป็นคุณวุฒิการศึกษาทีตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง ดงันี 

   ( . ) คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปรญิญา (  ปี) หรือเทยีบไดไ้ม่ตาํกว่านี ตอ้งมรีะยะเวลาขนัตาํในการ

ดาํรงตาํแหน่งหรอืเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะแต่งตงั  ปี 

   ( . ) คุณวุฒิ ปวส. หรอือนุปริญญา (  ปี) หรอืเทยีบไดไ้มต่าํกว่านี ตอ้งมรีะยะเวลาขนัตาํในการ

ดาํรงตาํแหน่งหรอืเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะแต่งตงั  ปี 

   การนบัระยะเวลาขนัตาํตามขอ้ ( ) อาจนําระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

สายงานอนืซงึเป็นงานทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกอืกูลกนัตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล

กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักลา่วได ้
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       ( ) ไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท และ 

 

      ( ) เป็นผูผ้่านการคดัเลอืก ดว้ยการประเมินผลงานตามวธิีการทีกาํหนดสาํหรบัเลอืนและแต่งตงัใน

ตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ (เลอืนไหล) ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบัแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลให ้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ ทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบลกาํหนด 
 

. การแต่งตงั 

    ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบลและใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผี่านการประเมนิของคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัิและประเมนิผลงาน  

 ( แกไ้ขเพมิเติม ตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลงวนัที  ส.ค.  ) 

      ทงันี  การกาํหนดตาํแหน่งตาม ( )  และ ( ) ระดบัตาํแหน่งทจีะปรบัปรุง  ตอ้งไม่สูงกว่าระดบัตาํแหน่ง

ของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเท่าทตีาํแหน่งนนัสงักดั 

      (3)  คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เหน็ชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง

ตาม ( ) และ ( ) ตามกรอบและแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้

จากระดบั  ใหเ้ป็นระดบั  และตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั  ใหเ้ป็นระดบั  ตาม ( ) ใหด้าํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรง

ตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคุณสมบตัิครบถว้นทีจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึนดงักล่าว   และลกัษณะหนา้ทคีวาม

รบัผดิชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  กาํหนด  

      (4)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไม่เกิน  ระดบั  การจะจารณาปรบัระดบั

ตาํแหน่งใดใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทศึีกษาและวเิคราะหห์นา้ทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหน่งเพอืเสนอคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณาโดยใชแ้บบประเมนิตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานทมีปีระสบการณ์  (สายงานทเีริมตน้จาก

ระดบั  และระดบั )  ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีริมตน้จากระดบั  ขนึเป็นระดบั  และตาํแหน่งของ

สายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึเป็นระดบั  เทา่นนั 

      (5)  ในการดาํเนินการเพอืศึกษาวเิคราะหด์งักลา่ว  ในชนัแรกตอ้งมคีาํบรรยายลกัษณะงานของตาํแหน่ง

ทกีาํหนดไวเ้ดมิและทกีาํหนดใหม่ และหากรายละเอยีดของขอ้มลูไมช่ดัเจน  อาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพมิเตมิ  โดยการสมัภาษณต์วั

พนกังานส่วนตาํบลหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการทาํงานจริงในพนืท ีการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆทเีกียวขอ้งกบังานที

พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัรบัผดิชอบ หรอืโดยวธีิการอนื ๆ    

      (6)  หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงัน ี 

            (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั  ของสายงานทีเรมิตน้จากระดบั   ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั  

ของสายงานนนั 

            (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั  ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั    ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั  

ของสายงานนนั 

            (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั  ของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั    ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั  

ของสายงานนนั 

            (ง)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั  ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั     ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั  

ของสายงานนนั 
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    (7)  เป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถว้นนบัถงึวนัยนืแบบประเมนิ ดงัน ี

                     (ก )เป็ น ผู ้มี คุ ณ วุฒิ แ ล ะคุ ณ สม บ ัติ ต ร งต าม คุ ณ ส ม บ ัติ เฉ พ าะสํ า ห ร ับ ตํ าแ ห น่ งท ี          

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั และ 

          (ข)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏบิตัิหนา้ทใีนตาํแหน่งสายงานทจีะเลอืนขนึแต่งตงั ในระดบัทตีาํกว่า

ระดบัของตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั  ระดบั ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปี โดยไม่อาจนาํระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในสาย

งานอนืมานบัเกือกูลได ้เช่น จะเลอืนเป็นนายช่างโยธา  ตอ้งเป็นนายช่างโยธา  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปี เป็นตน้  เวน้แต่ดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั  และระดบั  ทมีลีกัษณะงานดา้นเดยีวกนักบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั  ตามบญัชี

จดักลุ่มงานทีเกียวขอ้งและเกือกูลกนัทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.)  กาํหนด  ในกรณีทีระยะเวลา

ติดต่อกนัไมค่รบ  ปี  แต่นบัรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแลว้ครบ  ปี คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) ใหน้บัเป็น

เวลาการดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วได ้ และ  (แกไ้ขเพมิเติม ตามประกาศ ก.อบต.จว. ฉช. ลว.  พ.ค. ) 

          (ค)  มรีะยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรอืเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทแีต่งตงัตามคุณวุฒิของ

บุคคล และระดบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั   ดงัน ี

คุณวุฒ ิ เลอืนขนึดาํรงตาํแหน่ง 

 ระดบั  ระดบั  ระดบั  

ตาํแหน่งในสายทเีรมิตน้จากระดบั  หรอืระดบั  

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.5  หรอืเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่นี 

- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชพี 1) 

   หรอืเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่นี 

- ปวช.หรอืประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชพี 2) 

  หรอืเทยีบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 2 

- ปวท.หรอือนุปริญญา 2 ปี หรอืเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่นี 

- ปวส.หรอือนุปริญญา 3  ปี หรอืเทยีบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

 

 

7 ปี 

6 ปี 

 

9 ปี 

8 ปี 

                -     การนบัระยะเวลาตาม  (ค)  อาจนําระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

ในสายงานอืน  ซงึเป็นงานทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนัตามทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักลา่วไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลทมีลีกัษณะ

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกยีวขอ้งและเกอืกูลกนั 

- การพจิารณาคุณวุฒิตาม (ค) ตอ้งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาทตีรงตาม คุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเทา่นนั และใหพ้จิารณาจากวุฒิทางการศึกษาทรีะบไุวใ้นบตัรประวตัิ

พนกังานส่วนตาํบล เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคุณวุฒิเพมิเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รบัราชการจะตอ้งยนืขอบนัทกึเพมิลงใน

บตัรประวตัพินกังานสว่นตาํบลก่อนจงึจะนาํคุณวฒุนินัมาใชใ้นการพจิารณาได ้ 

 

 

 

        (ง)  ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่อตัราเงนิเดอืน   ดงัต่อไปนี 
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    - เลอืนระดบั   ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไม่ตาํกว่าขนั ,  บาทและ

ไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท 

   - เลอืนระดบั  ตอ้งไดร้บัเงนิเดือนในปีงบประมาณปจัจุบนัไม่ตาํกว่าขนั ,  บาทและไดร้บั

เงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท 

   - เลอืนระดบั  ตอ้งไดร้บัเงนิเดือนในปีงบประมาณปจัจุบนัไม่ตาํกว่าขนั ,  บาทและไดร้บั

เงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท 

 (แกไ้ขเพมิเติมตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช  ลงวนัท ี  ม.ค. ) 

      (8)  วธิีการเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึ   

          (ก)  ตาํแหน่งทตีอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   

(ก.อบต.จงัหวดั)   เพือพิจารณาอนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตําแหน่งเมือผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคุณสมบตัิ

ครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึดงักล่าวและลกัษณะหนา้ทแีละความรบัผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของ

ตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  กาํหนด 

        (ข)  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบล  แต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลงาน เพอืคดัเลอืกพนกังานส่วน

ตาํบลเลอืนขึนแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึนในสายงานผูป้ฏิบตัิงานทมีีประสบการณ์  (เลอืนไหล)  ประกอบดว้ย 

ประธาน ใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบลหรือผูท้เีคยเป็นขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนตาํบลทดีาํรงตาํแหน่งใน

สายงานทจีะประเมนิสูงกว่าผูข้อประเมนิอย่างนอ้ย  ระดบั หรอืผูท้รงคุณวฒุิเฉพาะดา้นทมีคีวามชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึไม่

เคยเป็นขา้ราชการมาก่อน กรรมการ ใหแ้ต่งตงัขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนตาํบล หรือเคยเป็นขา้ราชการหรือพนกังานสว่นตาํบล 

ทเีคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิอย่างนอ้ยเท่ากบัระดบัตาํแหน่งทขีอประเมินหรือผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะดา้นทมีคีวาม

ชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึมผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถ จาํนวนไมน่อ้ยกว่า  คน  แต่ไม่เกนิ  คน เลขานุการ ให ้

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลแต่งตงัเลขานุการ  จาํนวน  คน  โดยใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจ หนา้ท ี

- พจิารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมนิผลงาน  กาํหนดประเภท  จาํนวน

ผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวธิีการสมัภาษณ์ทจีะนาํมาใชป้ระเมนิในแต่ละตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏบิตัิงาน

ของตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 

-  พิจารณาคุณสมบตัิและประเมินผลงานของบุคคลทีจะไดร้บัการคัดเลือกแต่งตงัใหด้ ํารง

ตาํแหน่งทสูีงขนึ     

   -  ปฏิบตัิงานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล     

(ก.อบต.จงัหวดั)   มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  การประเมนิบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไป ตามวธิีการและแบบ

ประเมนิแนบทา้ยหลกัเกณฑน์ี  

( )  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   และใหม้ผีลไม่ก่อนวนัทผี่านการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงาน ฯ ภายใน

กาํหนด 1 เดอืน หลงัจากท ีก.อบต.จงัหวดัใหค้วามเหน็ชอบ 
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   ขอ้ . การเลอืนและแต่งตงัใหด้ ํารงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึนสาํหรบัตําแหน่งทีกําหนด  เป็น

ตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานทมีปีระสบการณ ์ในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  

      (1)  ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั -  หรือ   6 (ว) หรือ (ว)  

สาํหรบัระดบั (ว)   ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งก่อนทงันี  การกาํหนดระดบัตาํแหน่งทจีะปรบัปรุงตอ้งไม่

สูงกว่าระดบัตําแหน่งของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าทพีนกังานส่วนตําบลตาํแหน่งนนัสงักดั  ยกเวน้กรณีที

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใดเหน็วา่ผูด้าํรงตาํแหน่งในสา่ยงานผูป้ฏบิตัใินระดบั   ว  ผูใ้ดเป็นผูม้ผีลงานและคุณสมบตัิครบถว้น

ทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสูีงขึนเป็นระดบั  ว  หรือระดบั  วช.  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลเสนอของปรบัปรุงระดบั

ตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นการเฉพาะราย  แมว้่าเมอืปรบัปรุงระดบัตาํแหน่งแลว้จะมี

ระดบัตาํแหน่งทสูีงกวา่หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเทา่  

      (2)  คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เหน็ชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง

ตามขอ้  (1)  ตามกรอบและแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งใดใหเ้ป็นระดบั (ว)   ให ้

ดาํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและมีคุณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึนดงักล่าว และ

ลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้ง

ปรบัระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  กาํหนด   
 

      (3)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไม่เกิน  ระดบั การจะพจิารณาปรบัระดบั

ตาํแหน่งใด  ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทีศึกษาและวิเคราะหห์นา้ทคีวามรบัผิดชอบของตาํแหน่ง   เพือเสนอคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาโดยใชแ้บบประเมนิตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ ( สายงานที

เรมิตน้จากระดบั  )  ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึเป็นระดบั (ว)  เทา่นนั 

      (4)  ในการดาํเนินการเพอืศึกษาวเิคราะหด์งักล่าว ในชนัแรกตอ้งมคีาํบรรยายลกัษณะงานของตาํแหน่งที

กาํหนดไวเ้ดมิและทกีาํหนดใหม่  และหากรายละเอยีดของขอ้มลูไมช่ดัเจน  อาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพมิเตมิ  โดยการสมัภาษณ์ตวั

พนกังานสว่นตาํบลหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการทาํงานจริงในพนืท ี การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบังาน

ทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัรบัผดิชอบ   หรอืโดยวธิีการอนื ๆ  
 

      (5)  หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงัน ี

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั   ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั   

(ว)  ของสายงานนนั 

          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั  ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั  (ว) 

ของสายงานนนั   

      (6)  เป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถว้นนบัถงึวนัยนืแบบประเมนิ ดงันี 

                      (ก)  เป็นผูม้คุีณวุฒแิละคณุสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามที

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีแต่งตงัและ 

                  (ข)  มรีะยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งใน สายงานทจีะแต่งตงั

ตามคุณวฒุิและระดบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงั  ดงันี 

 

 

 

 

คุณวุฒ ิ

เลอืนขนึดาํรงตาํแหน่ง 
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 ระดบั  ระดบั  

     - คุณวุฒิปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

     - คุณวุฒิปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 

     - คุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 

 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 

       -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง หรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

ในสายงานอนื   ซงึเป็นงานทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกยีวขอ้งและเกอืกูลกนัตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต. )  กาํหนด    มานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักลา่วไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล ทมีี

ลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกยีวขอ้งและเกอืกูลกนั  

        -  การพจิารณาคุณวุฒิตามขอ้ (ข)   ตอ้งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาทตีรงตามคุณสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเทา่นนัและใหพ้จิารณาจากวุฒิทางการศึกษาทรีะบุไวใ้นบตัรประวตัิ

พนกังานส่วนตาํบล  เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคุณวุฒิเพมิเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รบัราชการจะตอ้งยนืขอบนัทกึเพมิลงใน

บตัรประวตัพินกังานสว่นตาํบลก่อนจงึจะนาํวุฒนินัมาใชใ้นการพจิารณาได ้ 

      (ค) ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่อตัราเงนิเดอืน ดงัต่อไปนี 

   - เลอืนระดบั  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกว่าขนั ,  บาทและไดร้บั

เงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท 

   - เลอืนระดบั  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกว่าขนั ,  บาทและไดร้บั

เงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกวา่ขนั ,  บาท (แกไ้ขเพมิเติมตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลงวนัท ี  ม.ค. ) 

      (7)   วธิีการเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึ   

          (ก)  ตาํแหน่งทีตอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอ คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล        

( ก.อบต.จงัหวดั ) เพอืพจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเมอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและมคุีณสมบตัิครบถว้น

ทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึดงักล่าวและลกัษณะหนา้ทแีละความรบัผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนั

เปลยีนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที คณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต. ) กาํหนด 

(ข)  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล แต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลงานเพอืคดัเลอืก 

พนกังานส่วนตาํบล  เลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ (เลอืนไหล)  

ประกอบดว้ย ประธาน  ใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล หรือผูท้เีคยเป็นขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนตาํบล 

หรอืผูท้เีคยเป็นขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นตาํบลทดีาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิสูงกวา่ผูข้อประเมนิอย่างนอ้ย  ระดบั 

หรือผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะดา้น  ทมีีความชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึไม่เคยเป็นขา้ราชการมาก่อน  กรรรมการ ใหแ้ต่งตงัจาก

ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล หรือเคยเป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล ทเีคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานนนั ๆ  ซงึมี

ผลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถ จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  คน  แต่ไม่เกิน  คน  เลขานุการ  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่งตงัเลขานุการ จาํนวน  คน โดยใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ท ี

 

 

 

   -  พิจารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท จาํนวนผลงาน   

ลกัษณะของผลงานและวธิีการสมัภาษณ์ทจีะนํามาใชป้ระเมินในแต่ละตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตัิงานของ

ตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 
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 -  พจิารณาคุณสมบตัิและประเมนิผลงานของบุคคลทจีะไดร้บัการคดัเลอืกแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทสูีงขนึ     

   -  ปฏิบตัิงานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล      

(ก.อบต.จงัหวดั)   มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไปตามวธิีการและแบบ

ประเมนิแนบทา้ยประกาศนี 

      (8)  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   และใหม้ผีลไม่ก่อนวนัทผี่านการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงาน ฯ  ภายใน

กาํหนดหนงึเดอืน  หลงัจากทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ใหค้วามเหน็ชอบ 

 

 

  ขอ้ .  การเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบั ทสูีงขนึในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนและแต่งตงัไดเ้มอืมตีาํแหน่งในระดบันนัว่าง  โดยวธิีการคดัเลอืกตามทกีาํหนดในหมวด  ว่าดว้ย

การคดัเลอืก 

  ขอ้ .   การเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้ริหารระดบั    ใหเ้ลือนและแต่งตงัได ้    ตาม

หลกัเกณฑ ์   ดงัน ี 

  (1)   ตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบั    

       (ก) มคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง 

             (ข) ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนในระดบั  

       (ค) ไดด้าํรงตาํแหน่งและปฏบิตัหินา้ทใีนตาํแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ปี 

       (ง) ไดผ้่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชา 

  (2)  ตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบั   

       (ก) มคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง 

       (ข) ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนในระดบั  

       (ค) ไดด้าํรงตาํแหน่งและปฏบิตัหินา้ทใีนตาํแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ปี 

       (ง) ไดผ้่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัดขีนึไป 

ขอ้ .  หลกัสูตรและวิธีการคดัเลือกเพือเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรงตําแหน่ง

ผูบ้รหิารในระดบัทสูีงขนึในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการคดัเลอืกทกีาํหนดในหมวด   

สาํหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานใหใ้ชแ้บบประเมนิฯ  ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผล

การปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบลทกีาํหนดในหมวด   

 

 

  ขอ้ .  การแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัทสูีงขนึใน องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลตามขอ้  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเป็นผูเ้ลอืนและแต่งตงั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังาน

สว่นตาํบล( ก.อบต.จงัหวดั )และใหม้ผีลไม่ก่อนวนัทผี่านการคดัเลอืก 
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ขอ้ .  การกาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทสูีงขนึ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการใหพ้นกังานสว่นตาํบล  ไดร้บัเงนิเดอืน ทกีาํหนดในหมวด  

  ขอ้ .  การเลอืนพนกังานส่วนตาํบลทมีีคําสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาํผิดวนิยัอย่าง

รา้ยแรง  หรือมีคาํสงัลงโทษทางวนิยัหรือถกูฟ้องรอ้งคดีอาญาขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสูีงขนึ  ใหเ้ลอืนและแต่งตงัไดต้งัแต่

วนัทผูีบ้งัคบับญัชาอาจเลอืนขนัเงนิเดอืนใหแ้ก่พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัไดเ้ป็นตน้ไป 

 

หมวด   

การเลอืนขนัเงนิเดือน 

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดปฏิบตัิตนเหมาะสมต่อตาํแหน่งหนา้ท ีและปฏบิตัิราชการมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นทีพอใจของทางราชการ  ถือว่าผูน้นัมีความชอบจะไดร้บับาํเหน็จความชอบซงึอาจเป็น       

คาํชมเชย  เครอืงเชดิชูเกยีรต ิ รางวลั หรอืการไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้ .  การเลอืนขนัเงนิเดือนพนกังานส่วนตาํบล ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและ

ปริมาณงาน ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานทไีดป้ฏิบตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมี

คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรกัษาวนิยั  และการปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นตาํบล    

  ขอ้ .  การเลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบล ทอียู่ในหลกัเกณฑต์ามทกีาํหนดในหมวดนี   ใหอ้ยู่

ในดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาทจีะพจิารณา 

  ในกรณีทไีมเ่ลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูใ้ด ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้นัทราบพรอ้มทงัเหตผุล

ทไีมเ่ลอืนขนัเงนิเดอืนให ้

  ขอ้ .    ในหมวดน ี

      "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

      "ครึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตงัแต่วนัท ี  ตุลาคม  ถงึวนัท ี   มนีาคม 

      "ครึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตงัแต่วนัท ี  เมษายน  ถงึวนัท ี   กนัยายน 

      "ครึงปีทแีลว้มา" หมายความวา่ ระยะเวลาครงึปีแรกหรอืครึงปีหลงั ทผี่านมาแลว้แต่กรณี 

  ขอ้ . ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท้ไีดร้บัมอบหมาย   ประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบตัิงาน

ของพนกังานสว่นตาํบลปีละสองครงั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทคีณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   กาํหนด

ในหมวด  

 

 

  ขอ้ .  การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานสว่นตาํบล  ใหเ้ลอืนปีละสองครงั ดงัน ี

      (1)  ครงัทหีนงึครงึปีแรก  เลอืนวนัท ี  เมษายนของปีทไีดเ้ลอืน 

      (2)  ครงัทสีองครึงปีหลงั  เลอืนวนัท ี  ตุลาคมของปีถดัไป 
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   ขอ้ .  การเลอืนขนัเงนิเดือนพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนไดไ้ม่เกินขนัสูงของอนัดบัเงนิเดือน

สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงันนั  

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลซึงจะไดร้บัการพิจารณาเลอืนขนัเงนิเดือนครึงขนัในแต่ละครงัตอ้งอยู่ใน

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

 ( )  ในครึงปีทแีลว้มาไดป้ฏบิตัิงานตามหนา้ทขีองตนดว้ยความสามารถ  และดว้ยความอุตสาหะ

จนเกดิผลดหีรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซงึผูบ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาประเมนิตามขอ้   แลว้เหน็ว่าอยู่ในเกณฑท์สีมควรจะ

ไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนครงึขนั  

 ( )  ในครึงปีทแีลว้มาจนถงึวนัออกคําสงัเลอืนขนัเงนิเดือนตอ้งไม่ถูกสงัลงโทษทางวนิยั  ทหีนกักว่า

โทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถกูศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทเีกียวกบัการปฏบิตัหินา้ทรีาชการ  หรอืความผดิททีาํ

ใหเ้สอืมเสยีเกยีรติศกัดขิองตาํแหน่งหนา้ทรีาชการของตนซงึมใิช่ความ   ผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์สีมควรไดเ้ลอืนขนัเงนิเดือนและไดถู้กงดเลอืนขนั

เงนิเดือนเพราะถูกสงัลงโทษทางวนิยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในกรณีนนัมาแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาเลอืนขนั

เงนิเดอืนประจาํครงึปีต่อไปใหผู้น้นัตงัแต่วนัท ี   เมษายน   หรอืวนัท ี  ตุลาคม ของครงัทจีะไดเ้ลอืนเป็นตน้ไป 

 (3)    ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไมถ่กูสงัพกัราชการเกนิกวา่สองเดอืน 

                           ( )  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไมข่าดราชการโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

(5)  ในครงึปีทแีลว้มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสเีดอืน 

(6)  ในครึงปีทแีลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา   อบรมหรือดูงาน     

ณ ต่างประเทศ   ตามระเบยีบว่าดว้ยการใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ตอ้งไดป้ฏบิตัิ

หนา้ทรีาชการในครงึปีทแีลว้มาเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสเีดอืน 

(7)  ในครึงปีทแีลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครงัทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  

หรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายกาํหนดเป็นหนงัสอืไวก่้อนแลว้  โดยคาํนึงถงึลกัษณะงานและสภาพทอ้งทอีนัเป็นทตีงัของแต่ละส่วน

ราชการหรอืหน่วยงาน 

(8)   ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการหกเดอืน  โดยมวีนัลาไมเ่กินยสีบิสามวนัแต่ไม่รวมถงึวนั

ลาดงัต่อไปน ี

         (ก)  ลาอุปสมบท  หรอืลาไปประกอบพธิีฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบยี  เฉพาะวนัลา

ทมีสีทิธิไดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงนิเดอืน 

         (ข)  ลาคลอดบตุรไมเ่กนิเกา้สบิวนั 

         (ค)  ลาป่วยซงึจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดยีวหรือหลายคราว รวมกนัไม่เกนิหกสบิ

วนัทาํการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัิราชการตามหนา้ทหีรือในขณะ เดนิทางไปหรือกลบั

จากปฏบิตัริาชการตามหนา้ท ี

 

         (จ)  ลาพกัผ่อน 

         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

         (ช)  ลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจาํนวนวนัลาไมเ่กนิยสีบิสามวนัสาํหรบัวนัลากจิสว่นตวัและวนัลาป่วย             

ทไีมใ่ช่วนัลาป่วยตาม ( ) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 
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   ขอ้ .  พนกังานสว่นตาํบลซงึจะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดือนหนึงขนัในแต่ละครงัตอ้งเป็นผู ้

อยู่ในหลกัเกณฑท์จีะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครงึขนัตามขอ้   และอยู่ใน 

หลกัเกณฑป์ระการใดประการหนงึหรือหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏบิตังิานตามหนา้ทไีดผ้ลดเีด่น  มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละผลดี

ยงิต่อทางราชการและสงัคมจนถอืเป็นตวัอย่างทดีไีด ้

      (2)  ปฏบิตังิานโดยมคีวามคิดรเิรมิในเรืองใดเรอืงหนงึ  หรือไดค้น้ควา้หรือประดษิฐ ์สงิใดสงิหนึงซงึเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้าํเนินการตามความคิดริเริมหรือไดร้บัรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือ

สงิประดษิฐน์นั 

      (3)  ปฏิบตัิงานตามหนา้ททีมีสีถานการณ์ตรากตราํเสยีงอนัตรายมาก  หรือมกีารต่อสูท้เีสยีงต่อความ

ปลอดภยัของชีวติเป็นกรณีพเิศษ 

      (4)  ปฏิบตัิงานทีมีภาระหนา้ทีหนกัเกินกว่าระดบัตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  

และปฏบิตังิานในตาํแหน่งหนา้ทขีองตนเป็นผลดดีว้ย 

      (5)  ปฏิบตัิงานตามตําแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย ยากลาํบากเป็นพิเศษและงานนนั

ไดผ้ลดยีงิเป็นประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏิบตัิงานทีไดร้บัมอบหมายใหก้ระท ํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จเป็นผลดียิงแก่

ประเทศชาต ิ

  ขอ้ .  การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบลตาม ขอ้  205  และขอ้   ใหผู้บ้งัคบับญัชา

ชนัตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายนาํผลการประเมนิประสทิธิภาพ  และประสทิธิผลการปฏบิตัิงานทไีดด้าํเนินการตามขอ้     มา

เป็นหลกัในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน   ครงัทหีนึงและครงัทสีอง  โดยพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลการลา  พฤติกรรมการมา

ทาํงาน  การรกัษาวนิยั  การปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบลและขอ้ควรพจิารณาอนื ๆ  ของผูน้นั แลว้รายงาน

ผลการพจิารณานนั  พรอ้มดว้ยขอ้มลูดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขนึไปตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล 

  ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัเหนือแต่ละระดบัทไีดร้บั รายงานเสนอความเหน็

เพอืประกอบการพจิารณาของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดว้ย 

  ขอ้ . การพจิารณาผลการปฏิบตัิงานและผลสมัฤทธิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการ ปฏบิตัิราชการและการ

ปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้   (8) (ช)  ในครงึปีทแีลว้มาเป็นเกณฑ ์  เวน้แต่ผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้   

(5) หรอื ( )   ใหน้บัช่วงเวลาปฏบิตัริาชการไมน่อ้ยกว่า สเีดอืนเป็นเกณฑพ์จิารณา 

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดโอน เลอืนตาํแหน่ง  ยา้ย สบัเปลยีนหนา้ทไีปช่วยราชการในหน่วยราชการ

อนื  ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานนอกเหนือหนา้ทหีรอืงานพเิศษอนืใด  หรือลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ       

 

ตามขอ้   (8)  (ช)  ในครึงปีทีแลว้มาใหน้ําผลการปฏิบตัิราชการและการปฏิบตัิงานของผูน้นัทุกตาํแหน่งและทุกแห่งมา

ประกอบการพจิารณาดว้ย 

  ขอ้ . ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณารายงานผล

จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้   ถา้เหน็วา่พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์จีะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึง

ขนัตามขอ้    และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนขนัเงนิเดือนใหแ้ก่ผูน้นัครึงขนั  ถา้เห็นว่า

พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัมผีลการปฏบิตังิานอยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้  206  ใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูน้นัหนงึขนั 
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   ในกรณีทพีนกังานส่วนตําบลผูใ้ดไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดือน  ครึงปีแรกไม่ถึงหนึงขนั  ถา้ในการ

พจิารณาเลอืนขนัเงนิเดือนครึงปีหลงั    นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลไดพ้จิารณาผลการปฏิบตัิงานครึงปีแรกกบัครึงปีหลงั

รวมกนัแลว้เห็นว่ามมีาตรฐานสูงกว่าการทจีะไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดือนหนึงขนัสาํหรบัปีนนั  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

อาจมคีาํสงัใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนรวมทงัปีของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเป็นจาํนวนหนึงขนัครึงได ้ แต่ผลการปฏิบตัิงานทงัปีของ

พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัจะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึงหรอืหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏบิตังิานตามหนา้ทไีดผ้ลดี  มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละผลดีต่อ

ทางราชการและสงัคม 

      (2) ปฏิบตัิงานโดยมคีวามคิดริเริมในเรืองใดเรอืงหนึง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐ ์สงิใดสงิหนึงซงึ

เป็นประโยชนต่์อทางราชการ 

      (3)  ปฏิบตัิงานตามหนา้ทีทีมีสถานการณ์ตรากตราํเสียงอนัตราย   หรือมีการต่อสูท้ีเสยีงต่อความ

ปลอดภยัของชีวติ 

      (4)  ปฏิบตัิงานทมีภีาระหนา้ทหีนกัเกินกว่าระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการและปฏบิตัิงาน

ในตาํแหน่งหนา้ทขีองตนเป็นผลดดีว้ย 

     (5)  ปฏบิตัิงานตามตาํแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย  ยากลาํบากและงานนนัไดผ้ลดเีป็น

ประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏบิตังิานทไีดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกจิการอย่างใดอย่างหนึงจนสาํเร็จเป็น ผลดแีก่ประเทศชาต ิ

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดมผีลการปฏบิตัิงานอยู่ในเกณฑท์คีวรจะไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปี

แรกหนงึขนั  แต่ไมอ่าจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนหนึงขนัใหไ้ด ้  เพราะมขีอ้จาํกดัเกยีวกบัจาํนวนเงนิทจีะใชเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนของสว่น

ราชการนนั  ถา้ในการเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปีหลงั  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัมผีลการปฏบิตัิงานอยู่ในเกณฑไ์ดร้บัการเลอืนขนั

เงนิเดอืนหนงึขนัอกี  และไมม่ขีอ้จาํกดัเกยีวกบัจาํนวนเงนิทจีะใชเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนในคราวนนั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาจมคีาํสงัใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนรวมทงัปีของพนกังานสว่นตาํบลผูน้นัเป็นจาํนวนสองขนัได ้

  ขอ้ .   การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปีใหแ้ก่พนกังานสว่นตาํบล  ซงึในครึงปีทแีลว้มาไดร้บัอนุญาต

ใหล้าไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  (8) (ช)   ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลพจิารณาสงัเลอืนไดค้รงัละ

ไม่เกินครึงขนัเมอืผูน้นักลบัมาปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ   โดยใหส้งัเลอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทคีวรจะไดเ้ลอืน  ทงันีใหม้ีการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทนีายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนด 

  ขอ้  .  ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั  ถา้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตาํบล เหน็สมควรใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน  แต่ปรากฏวา่ไดม้คีาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวน 

 

พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัว่ากระทาํผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงก่อนมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอการ

เลือนขนัเงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงินสําหรบัเลือนขนัเงนิเดือนไวด้ว้ย  เมือการสอบสวนและการพิจารณาแลว้เสร็จ           

ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลพจิารณาดงันี 

      (1)  ถา้ผูถ้กูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนไม่มคีวามผดิ   หรือจะตอ้งถกูลงโทษภาคทณัฑ ์ ใหส้งัเลอืน

ขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงัใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัที

ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้แมว้า่ผูน้นัจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
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       (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงนิเดอืน  หรือลดขนัเงนิเดือน  

ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไว ้  ถา้ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงัใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวใ้น

ครงัทจีะถูกลงโทษ  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอนืทีมใิช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญ 

 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ   ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดือนในครงัทจีะไดเ้ลอืนขนัเงนิเดือนครงัสุดทา้ย   แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไป

เพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ   ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทนีายกองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวใ้นวนัท ี   กนัยายนของครึงปีสุดทา้ยก่อนทผูีน้นัจะพน้จากราชการส่วนในครงัอนืให ้

สงัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

      (3)  ถา้ผูม้อีาํนาจแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนมคีาํสงัลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก จากราชการ  หรือ

มคีาํสงัใหอ้อกจากราชการเพราะมมีลทนิหรือมวัหมองใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทุกครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

  การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตาม ( ) ( )  และ ( )  สาํหรบัผูท้ถีกูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนวา่กระทาํ

ผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพจิารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 
 

  ขอ้ . ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เหน็สมควรใหผู้ใ้ด

ไดเ้ลอืนขนัเงนิเดือน  แต่ปรากฏว่าผูน้นัถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดทเีกียวกบัการปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือความผิดททีาํให ้

เสอืมเสยีเกียรติศกัดขิองตาํแหน่งหนา้ทรีาชการของตน  ซงึมใิช่ความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาท ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิ

ทพีนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างให ้  และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดนีนัแลว้ก่อนมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน  ใหน้ายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวก่้อน  และใหก้นัเงนิสาํหรบัเลอืนขนัเงนิเดอืนไวด้ว้ย  เมอืศาลไดม้คีาํพพิากษาแลว้ 

ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลพจิารณา  ดงันี 

      (1)  ถา้ศาลพพิากษาวา่ผูน้นัไม่มคีวามผดิ  ใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวไ้ด ้ถา้ไดร้อการเลอืน

ขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงั  ใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้  แมว้่าผูน้นัจะได ้

ออกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษเบากวา่โทษจาํคุก   ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการ   เลอืนไว ้  ถา้ไดร้อ

การเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนงึครงั  ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวใ้นครงัทศีาลพพิากษาใหล้งโทษ   ถา้ผูน้นัไดอ้อก

จากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอืนทมีใิช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหง้ด

เลอืนขนัเงนิเดอืนในครงัทจีะไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนครงัสุดทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหง้ดเลอืนขนัเงินเดือนทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบลไดร้อการเลอืนขนั

เงนิเดอืนไวใ้นวนัท ี   กนัยายนของครงึปีสุดทา้ยก่อนทผูีน้นัจะพน้จากราชการ  สว่นในครงัอนืใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงั

ไปในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

 

 

      (3)  ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรือโทษหนกักว่าจาํคุก  ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทุกครงัทไีดร้อการ

เลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

  การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตาม ( ) ( ) และ ( )  สาํหรบัผูท้ถีูกฟ้องคดีอาญาหลายคดใีหแ้ยกพจิารณา

เป็นคด ีๆ  ไป 

  ขอ้ .  ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดือนพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไว ้

เพราะเหตถุูกแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้   และเหตุถูกฟ้องคดอีาญาตามขอ้  212   ใหผู้ม้อีาํนาจดงักลา่วรอการ
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 เลอืนขนัเงนิเดอืนผูน้นัไวจ้นกว่าการสอบสวนและการพจิารณาทางวนิยัแลว้เสร็จ   และจนกว่าศาลมคีาํพพิากษาแลว้จงึให ้

ผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนพจิารณาการเลอืนขนัเงนิเดอืนตามขอ้  (1) ( ) หรือ ( )  หรือตามขอ้  (1) (2) หรือ ( )  

แลว้แต่กรณี  ทงันี  โดยถอืเกณฑจ์าํนวนครงัทจีะตอ้งงดเลอืนขนั เงนิเดอืนทมีากกวา่เป็นหลกัในการพจิารณา  เวน้แต่ผูน้นัได ้

พน้จากราชการไปแลว้ตามผลของการถกูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้  211  หรอืตามผลของการถูกฟ้องคดอีาญาตาม

ขอ้  212  กรณีใดกรณีหนึง  จงึจะพจิารณาการเลอืนขนัเงนิเดือนทรีอการเลอืนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนนัโดยไม่ตอ้งรอผลของ

อกีกรณีหนึง  

 

 ขอ้ .  ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิจารณาเห็นสมควรเลอืนขนัเงนิเดือนใหพ้นกังานส่วน

ตาํบลผูใ้ด  แต่ผูน้นัจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญใหผู้น้นัในวนัท ี  กนัยายน

ของครงึปีสุดทา้ยก่อนทจีะพน้จากราชการ 

  ขอ้ . ในกรณีทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเห็นสมควรเลอืนขนัเงนิเดือนใหพ้นกังานส่วน

ตาํบลผูใ้ด  แต่ผูน้นัไดต้ายในหรอืหลงัวนัท ี  เมษายน  หรือวนัท ี  ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  หลงัวนัท ี

1 เมษายนหรือวนัท ี  ตุลาคม  แต่ก่อนทจีะมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนในแต่ละครงั ผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนจะสงัเลอืนขนั

เงนิเดือนใหผู้น้นัยอ้นหลงัไปถึงวนัท ี1 เมษายนหรือวนัท ี  ตุลาคมครึงปีทจีะไดเ้ลอืนนนัก็ได ้ แต่ถา้ผูน้นัไดพ้น้จากราชการ

เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถินไปก่อนทีจะมีคําสงัเลอืนขนัเงนิเดือนเพือ

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนใหผู้น้นัยอ้นหลงัไปถงึวนัท ี  

กนัยายนของครงึปีสุดทา้ยทจีะไดเ้ลอืนนนัก็ได ้

  ขอ้ . พนักงานส่วนตําบลผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ทีจะเลือนขนัเงินเดือนไดค้รึงขนัตามขอ้    

เนืองจากขาดคุณสมบตัิเกียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ การลา  หรือการมาทาํงานสายตามทกีาํหนด  แต่นายกองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลพจิารณาเหน็สมควรเลอืนขนัเงนิเดอืนใหโ้ดยมเีหตุผลเป็นกรณีพเิศษ  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเสนอ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   เพอืพจิารณาอนุมตัิใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้ .  การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบล ใหด้าํเนินการตามขอ้   โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตงัคณะกรรมการขนึคณะหนงึ  เพอืพจิารณาตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในหมวดน ี  และใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบล

เป็นผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานสว่นตาํบลทุกตาํแหน่ง  ตามความเหน็ของคณะกรรมการ  ดงักลา่ว 

 

 

ขอ้ .  ในการกําหนดโควตาการเลอืนขนัเงนิเดือนกรณีพิเศษ  กําหนดวงเงินทีใชใ้น การเลอืนขนั

เงนิเดอืน  และการกาํหนดเงนิตอบแทนพเิศษสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล   ใหเ้ป็นไปตามท ี คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด  

  ขอ้  . พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดถงึแก่ความตาย  เนืองจากการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ   ใหอ้งคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนใหผู้น้นัเป็นกรณีพเิศษ เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ    ทงัน ีใหน้าํกฎหมาย

หรอืระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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   ขอ้ .  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัตน้ของพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตายเนืองจากการปฏบิตัหินา้ที

ราชการ  เป็นผูม้หีนา้ทรีายงาน และเสนอขอใหพ้จิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษ โดยรวบรวมเอกสารทเีกยีวขอ้ง  แลว้

เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

  ในการรายงานและการเสนอขอใหพ้ิจารณาเลอืนขนัเงนิเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ตามวรรคหนึง ใหก้าํหนด

รายละเอยีด  ดงัน ี

( )  ชอืพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตาย  และประวตัิการรบัราชการของพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่

ความตาย 

    ( )  รายงานเหตุทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัถงึแก่ความตายเนืองจากการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

( )  ความเห็นในการเสนอขอใหพ้จิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณ

บาํเหน็จบาํนาญ 

    ( )  สาํเนาเอกสารของทางราชการทอีอกเกยีวกบัการตาย และสาเหตุการตาย 

    ( )  อกสารอนื ๆ ทมีคีวามจาํเป็นเพอืประกอบการพจิารณา  

  ขอ้ . เมอืนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไดร้บัรายงานดงักลา่วแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่งตงัคณะกรรมการขนึคณะหนึง   จาํนวนไม่เกิน    คน  ประกอบดว้ย  ปลดัองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบล และผูอ้าํนวยการ

กองหรอืหวัหนา้ส่วนราชการ  เพอืพจิารณารายงานการขอเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณีพเิศษของพนกังานสว่นตาํบลผูถ้งึแก่ความตาย

เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ 

  ขอ้ .   ในการพจิารณาของคณะกรรมการ   ใหพ้จิารณารายงานการขอเลอืนขนัเงนิเดือนกรณีพเิศษตาม

ขอ้    โดยใหพ้จิารณา ดงันี 

( )  พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัถงึแก่ความตาย  เนอืงจากการปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

( )  ตุทีทาํใหถ้ึงแก่ความตาย  มิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง  ของผูต้าย หรือจาก

ความผดิของผูต้าย 

( )  ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลอืนขนัเงนิเดือนใหเ้ป็นกรณีพิเศษ เพอืประโยชน์ในการคํานวณ

บาํเหน็จบาํนาญ 

ขอ้ .  เมอืคณะกรรมการไดพ้จิารณาตามขอ้   แลว้   ใหเ้สนอความเหน็ในการพจิารณาการเลอืนขนั

เงนิเดือนใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตายเป็นกรณีพเิศษเพอืประโยชนใ์นการคํานวณบาํเหน็จบาํนาญต่อนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลเพอืพจิารณา 

 

  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   เสนอเรอืงการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณีพเิศษและความเหน็ตาม

วรรคหนงึ   ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
 

ขอ้ .  การสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล  ผูถ้งึแก่ความตายเนอืงจากการ

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการดงักลา่ว  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงัตามมติของคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   ตามขอ้  223   โดยใหม้ผีลเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเท่านนั 

 

หมวด   

ระเบยีบเกยีวกบัการบริหารและการปฏบิตังิาน 
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  ขอ้ .   ใหก้าํหนดขนาดองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  ดงัน ี

(ก) องคก์ารบริหารสว่นตาํบล ชนั  กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดใหญ่ 

(ข)  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลชนั และชนั  กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดกลาง 

(ค) องคก์ารบริหารสว่นตาํบล ชนั  และ ชนั กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดเลก็ 

  ขอ้ .  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมอีาํนาจหนา้ทตีามทกีาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบลและองคก์าร

บริหารส่วนตําบล  กฎหมายว่าดว้ยการกําหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน           

และกฎหมายอนืทกีาํหนดอาํนาจหนา้ทใีหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ในการกาํหนดโครงสรา้งส่วนราชการตามวรรคหนึง  ใหค้าํนึงถึงความตอ้งการ และ ความเหมาะสมของ

องคก์ารบริหารสว่นตาํบล  โดยใหม้กีารแบ่งสว่นราชการ ดงัต่อไปนี 

    (1)  สาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

    ( )  กอง หรอืสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

ใหส้ว่นราชการตาม ( )   มฐีานะเป็นกองหรือเป็นสว่น 
 

ขอ้ .  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบลประกาศกาํหนดกองหรือสว่นราชการทเีรียกชอื  อย่างอนืตามขอ้   

วรรคสอง ( )   ซงึถอืวา่เป็นสว่นราชการหลกัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ดงันี 

     (1)  กองคลงั  หรอืสว่นการคลงั 

( ) กองช่าง  หรือสว่นโยธา 

สว่นราชการทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจประกาศกาํหนดไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล  ไดแ้ก่ 

( )  กองหรอืสว่นสง่เสริมการเกษตร 

( )  กองหรอืสว่นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

( )  กองหรอืสว่นสาธารณสุขและสงิแวดลอ้ม 

( )  กองหรอืสว่นราชการอนืตามความตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์าร 

บรหิารสว่นตาํบล 
 

 

 

 

 

 

ขอ้ .  ภายใตบ้งัคบัขอ้   องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจประกาศกาํหนดกอง  หรือส่วนราชการอนืได ้

ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 

(ก.อบต.จงัหวดั)    

ขอ้ .  ในการประกาศกาํหนดกองหรือส่วนราชการตามขอ้  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  จดัทาํเป็น

ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตาํบล โดยใหก้าํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรอืสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืภายใน

กรอบทกีาํหนด ดงัน ี

 ( )  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหม้ีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวกบั ราชการ

ทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   และราชการทมีไิดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทขีองกอง  หรือสว่น   ราชการใดในองคก์ารบริหาร
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 ส่วนตาํบลโดยเฉพาะ  รวมทงักาํกบัและเร่งรดัการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏบิตัริาชการของ องคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

( )  กองคลงั หรือส่วนการคลงั   มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบังานการจ่าย การรบั    

การนําส่งเงนิ  การเก็บรกัษาเงิน   และเอกสารทางการเงนิ   การตรวจสอบใบสาํคญั   ฎีกางานเกียวกบัเงนิเดือนค่าจา้ง   

ค่าตอบแทน เงนิบาํเหน็จ บาํนาญ เงินอืน ๆ งานเกียวกบัการจดัทาํงบประมาณ ฐานะทางการเงนิ   การจดัสรรเงนิต่าง ๆ       

การจดัทาํบญัชทีุกประเภท   ทะเบยีนคุมเงนิรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ    การควบคุมการเบกิจ่าย  งานทาํงบทดลองประจาํเดอืน  

ประจาํปี   งานเกยีวกบัการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลและงานอนื ๆ  ทเีกยีวขอ้งและทไีดร้บัมอบหมาย 

( )  กองช่าง  หรือส่วนโยธา  มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบัการสาํรวจ ออกแบบการ

จดัทาํขอ้มูลทางดา้นวศิวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสรา้ง 

งานการควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย งานแผนการปฏบิตัิ   งานการก่อสรา้งและซ่อมบาํรุง การควบคุมการก่อสรา้งและ

ซ่อมบาํรุง  งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเครืองจกัรกล  การรวบรวมประวตัิติดตาม ควบคุมการปฏิบตัิงานเครืองจกัรกล        

การควบคุม  การบาํรุงรกัษาเครืองจกัรกลและยานพาหนะ   งานเกยีวกบัแผนงาน ควบคุม เก็บรกัษา การเบกิจ่ายวสัดุ อุปกรณ ์

อะไหล ่นาํมนัเชอืเพลงิ และงานอนื ๆ   ทเีกยีวขอ้งและทไีดร้บัมอบหมาย 

ขอ้ 230.  การกาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของสาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กองหรือ

ส่วนราชการทเีรียกชืออย่างอนืทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศจดัตงัขนึ ใหก้าํหนดใหค้รอบคลุมภารกิจ หนา้ทขีององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ตามทกีฎหมายกาํหนดหรือภารกิจหนา้ททีอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งปฏบิตัิ  และการกาํหนดอาํนาจหนา้ที

ความรบัผดิชอบดงักลา่ว  ตอ้งมคีวามชดัเจนและไมซ่าํซอ้นระหวา่งกองหรือสว่นราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล นนั 

ขอ้ 231.  การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล กองหรือส่วนราชการที

เรียกชืออย่างอนื ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลจดัแบ่งส่วนราชการภายในไดต้าม

ความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงันี 

( )  การจดัแบง่สว่นราชการภายใน  ใหพ้จิารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและความจาํเป็นตาม     

ภารกิจหนา้ทแีละปริมาณงานของส่วนราชการนนั  โดยจดัแบ่ง ฝ่าย กลุม่หรือชอืงานอนืใดเป็นจาํนวนเท่าใดตามทเีห็นสมควร

และเป็นทเีขา้ใจไดถ้งึภารกจิหนา้ทขีองฝ่ายหรือกลุม่งานนนั 

                       ( )  การกาํหนดอาํนาจหนา้ท ี ความรบัผดิชอบของส่วนราชการภายในทไีดจ้ดัแบ่งนนั   จะตอ้ง

กาํหนดใหม้คีวามชดัเจน ไม่ซาํซอ้นกบัส่วนราชการอนื และตอ้งอยู่ภายในกรอบอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรือส่วน

ราชการนนั 

 

ขอ้ 232.  การประกาศกาํหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล   กาํหนดอํานาจหนา้ทีความ

รบัผิดชอบของส่วนราชการ  และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน ตามขอ้  และขอ้   ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบล จดัทาํ

เป็นร่างประกาศองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้วามเหน็ชอบ  

เมอืคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลลง

นามในประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 

ขอ้ 233.  การจดัตงักองหรือส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนืขนึใหม่  เพอืรองรบัภารกิจหนา้ทขีององค์การ

บรหิารสว่นตาํบล   หรอืการปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  ซงึมกีารจดัตงักอง หรือส่วนราชการ
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 ขนึใหม่  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเสนอเหตุผลความจาํเป็น และร่างประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนดกองหรือ

สว่นราชการขนึใหม่  เพอืใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ โดยใหม้รีายการ 

ดงัน ี

( )  เหตุผล ความจาํเป็นทตีอ้งจดัตงักองหรือสว่นราชการขนึใหม ่

( )  ชอืกองหรอืสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

( )  อาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรอืสว่นราชการ นนั 

             ( )  ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบตัิตาม ( ) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอ้ง  จดัตงัเป็น

หน่วยงานระดบักองและกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานสว่นตาํบลในสว่นราชการนนั 

 ( )  ร่างประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล กาํหนดสว่นราชการทปีรบัปรุงใหม่ โดยกาํหนดอาํนาจ

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรอืสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืและการจดัแบ่งสว่นราชการภายในตามขอ้  

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ใหค้าํนึงถึงภารกิจ   อาํนาจ

หนา้ท ี ความรบัผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทกีฎหมายกาํหนด  ลกัษณะงาน   คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  

และความจาํเป็นความเหมาะสม  ตลอดทงัอตัรากาํลงัของพนกังานส่วนตาํบล  และงบประมาณค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ขององคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล 

ขอ้ .  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดพ้จิารณาการขอจดัตงัหรือปรบัปรุง

การกาํหนดสว่นราชการตามขอ้  233  แลว้  ใหด้าํเนินการ  ดงัน ี

( )  กรณีมมีติเหน็ชอบการจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการใหม่  และอตัรา   กาํลงัพนกังาน

ส่วนตาํบลทกีาํหนดในกองหรือส่วนราชการทจีดัตงัขนึใหม่    เป็นการปรบัเกลยีมาจากกองหรือส่วนราชการอนืภายในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  โดยไม่เพมิอตัรากาํลงั  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบั และดาํเนินการตามมติ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

   ( )  กรณีมมีติเหน็ชอบการจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการใหม่   และอตัรากาํลงัพนกังาน

ส่วนตาํบลทกีาํหนดในกองหรือส่วนราชการทจีดัตงัขนึใหม่ ซงึเป็นการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบัและดาํเนินการตามมตคิณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

( )  ก รณี มีมติ เ ป็นประการอืน ใด   ให อ้งค์ก ารบ ริห ารส่วนตําบลดําเนิ นการต ามมติ ขอ ง            

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  นนั 

  ขอ้ .   อาํนาจหนา้ทขีองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  ในการควบคุมและรบัผิดชอบการบริหาร

กจิการขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 

  ขอ้ .  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหป้ลดัองค์การบริหาร

สว่นตาํบล มอีาํนาจหนา้ท ีดงัน ี

      (1)  รบัผิดชอบควบคุมการปฏิบตัิราชการประจาํในองค์การบริหารส่วนตาํบล  กาํหนดแนวทางและ

แผนการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และลาํดบัความสาํคญัของ   แผนการปฏิบตัิราชการประจาํปีของส่วน

ราชการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รวมทงักาํกบั เร่งรดั ติดตาม

และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 
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       (2)   เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบล  

รองจากนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

   ในการปฏิบตัิราชการของปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  จะใหม้ีรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

ผูช่้วยสงัและปฏบิตัริาชการดว้ย ก็ได ้

  ในกรณีทมีรีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   เป็นผูบ้งัคบับญัชา

และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการรองจากปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล มอีาํนาจหนา้ทตีามทปีลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบลมอบหมาย 

ขอ้ .  ใหส้าํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีหวัหนา้สาํนกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล    

คนหนึง  เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง   และรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของสาํนกังานปลดั

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลนนั 

  ขอ้ . ในกองหรือส่วนราชการทเีรยีกชอือย่างอนื มผูีอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้  ส่วนราชการทเีรียกชือ

อย่างอนืคนหนึงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นตาํบลและลูกจา้ง และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของกองหรอืสว่น

ราชการนนั 

ขอ้ .  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การกาํหนดให ้ตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งใดทมีไิดก้าํหนดไวต้ามประกาศนี  บงัคบับญัชา   พนกังานส่วนตาํบลในส่วนราชการใด ฐานะใด  

ใหเ้ป็นไปตามทนีายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมอบหมายโดยทาํเป็นหนงัสอื    

   ขอ้ .  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอาํนาจในการสงั การอนุญาต   การอนุมตัิ หรือการ

ปฏิบตัิกิจการทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบลจะพงึปฏิบตัิ  หรือดาํเนินการตามกฎหมายใด ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลปฏบิตัริาชการแทนก็ได ้ ทงันี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล  อาํนาจในการสงั   การอนุญาต     

การอนุมตัิ  การปฏิบตัิราชการ  หรือการดาํเนินการอืนทีผูด้ ํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบตัิ  หรือดาํเนินการ  ตามกฎหมาย  

ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสงัใดหรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรืองใด    ถา้กฎหมาย ระเบยีบ    ขอ้บงัคบั หรือคาํสงัใด  หรือ

มติของคณะรฐัมนตรีในเรอืงนนั มไิดก้าํหนดเรืองการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอย่างอนื หรือมไิดห้า้มเรืองการมอบอาํนาจไว ้ผูด้าํรง

ตาํแหน่งนนัอาจมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอนืปฏบิตัริาชการแทนได ้  ดงันี 

( )  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจมอบใหก้รรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ผูอ้าํนวยการกอง  หรอืหวัหนา้สว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

  ( ) ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบลอาจมอบใหร้องปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   ผูอ้าํนวยการกอง               

หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

 

 

  ( )ผูอ้าํนวยการกอง หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนื อาจมอบให ้พนกังานสว่นตาํบลในกอง                       

หรอืสว่นราชการนนั  

การมอบอาํนาจใหป้ฏบิตัิราชการแทนตามวรรคสองใหท้าํเป็นหนงัสอื 

  ขอ้ . เมอืมกีารมอบอาํนาจตามขอ้  240  โดยชอบแลว้ ผูร้บัมอบอาํนาจมีหนา้ทตีอ้งรบัมอบอาํนาจนนั   

และจะมอบอาํนาจนนัใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งอนืต่อไปไมไ่ด ้
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   ขอ้ . ในการมอบอาํนาจตามขอ้   วรรคสอง ( ) และ ( )  ใหผู้ม้อบอาํนาจพิจารณาถงึการ

อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัิราชการ การกระจายความรบัผดิชอบตามสภาพของตาํแหน่งของผู ้

มอบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งปฏบิตัหินา้ททีไีดร้บัมอบอาํนาจตามวตัถปุระสงคข์องการมอบอาํนาจดงักลา่ว 

  เมอืไดร้บัมอบอาํนาจแลว้ ผูม้อบอาํนาจมหีนา้ทกีาํกบัติดตามผลการปฏิบตัิราชการ ของผูร้บัมอบอาํนาจ 

และใหม้อีาํนาจแนะนาํและแกไ้ขการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอาํนาจได ้
 

  ขอ้ .  การรกัษาราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ไมอ่ยู่  หรอืไมส่ามารถปฏบิตัริาชการได ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย สภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  

  ข้อ .  ภายใตบ้ ังคับกฎหมายว่าดว้ยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  ในกรณีทีไม่ม ี        

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิราชการได ้ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นผูร้กัษาราชการ

แทน ถา้มรีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายคน   ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัรองปลดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคนใดคนหนึงเป็นผูร้กัษาราชการแทน  ถา้ไม่มผูีด้าํรงตาํแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือมแีต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิราชการได ้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซงึดาํรงตาํแหน่งไม ่ 

ตาํกวา่ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

  ในกรณีทไีม่มีรองปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิราชการได ้ นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จะแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลในองค์การบริหารส่วนตาํบลซงึดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํกว่าผูอ้าํนวยการกองหรือ

หวัหนา้สว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืเป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้ . ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล   ในกรณีทไีม่มีผูด้าํรง   

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชืออย่างอนื  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัพนกังานส่วน

ตาํบลในกองหรือส่วนราชการนนัคนใดคนหนึงทเีห็นสมควรใหเ้ป็น   ผูร้กัษาราชการแทนได ้  แต่เพอืความเหมาะสมแก่การ

รบัผดิชอบการปฏบิตัิราชการในกองหรือส่วนราชการนนั นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลอาจแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลคนใดคน

หนงึซงึดาํรงตาํแหน่งไมต่าํกวา่ผูอ้าํนวยการกอง หรอืหวัหนา้สว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื เป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้ . ใหผู้ร้กัษาราชการแทนมอีาํนาจหนา้ทเีช่นเดยีวกบัผูซ้งึตนแทน ในกรณีทมีผูีด้าํรงตาํแหน่งใด หรือ

ผูร้กัษาราชการแทนผูด้าํรงตาํแหน่งนนัมอบหมาย  หรือมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอนืปฏบิตัิราชการแทน ใหผู้ป้ฏบิตัิราชการ

แทนมอีาํนาจหนา้ทเีช่น   เดยีวกบัผูซ้งึมอบหมายหรือมอบอาํนาจ 

 

 

  ในกรณีทมีีกฎหมายอืนแต่งตงัใหผู้ด้ ํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือใหม้ีอาํนาจหนา้ทอีย่างใด  ให ้

ผูร้กัษาราชการแทนหรือผูป้ฏบิตัิราชการแทน  มอีาํนาจหนา้ทเีป็นกรรมการหรอืม ี อาํนาจหนา้ทเีช่นเดยีวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งนนั

ในการรกัษาราชการแทน หรอืปฏบิตัริาชการแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ . การเป็นผูร้กัษาราชการแทนตามทกีาํหนดในประกาศนี  ไม่กระทบกระเทอืนอาํนาจนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ซงึเป็นผูบ้งัคบับญัชาทจีะแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลอนื เป็นผูร้กัษาราชการแทนตามอาํนาจหนา้ททีมีอียู่ตาม

กฎหมาย 

  ในกรณีทมีกีารแต่งตงัผูร้กัษาราชการแทนตามวรรคหนึง  ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งรองหรือผูช่้วยพน้จากความ 

เป็นผูร้กัษาราชการแทนนบัแต่เวลาทผูีไ้ดร้บัการแต่งตงัตามวรรคหนึงเขา้รบัหนา้ท ี
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  ขอ้  . ในกรณีทตีาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งอืนว่างลงหรือผูด้าํรงตําแหน่งไม่สามารถ

ปฏบิตัริาชการได ้และเป็นกรณีทมีไิดม้กีารกาํหนดไวเ้กยีวกบัการปฏบิตัริาชการแทนและการรกัษาราชการแทน ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารส่วนตาํบล มอีาํนาจสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลทเีหน็สมควรโดยใหพ้จิารณาถงึความรูค้วามสามารถ   ความเหมาะสมและ

เป็นประโยชนต่์อทางราชการสูงสุด  ใหร้กัษาการในตาํแหน่งนนัได ้

  ผูร้กัษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนึง  ใหม้อีาํนาจหนา้ทตีามตาํแหน่งทรีกัษาการนนั ในกรณีทมีกีฎหมายอนื  

กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ   คําสงัผูบ้งัคบับญัชาแต่งตงัใหผู้ด้าํรง

ตาํแหน่งนนั เป็นกรรมการ หรือใหม้อีาํนาจหนา้ทใีด ก็ใหผู้ร้กัษาการในตาํแหน่งทาํหนา้ทกีรรมการหรือมอีาํนาจหนา้ทอีย่างนนั 

ในระหวา่งทรีกัษาการในตาํแหน่ง แลว้แต่กรณี 

 

หมวด   

การบรหิารงานบคุคล 

สว่นท ี  

การสงัพนักงานสว่นตําบลประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ขอ้ .  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล        

( ก.อบต.จงัหวดั )  มอีาํนาจสงัพนกังานสว่นตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นการชวัคราว    โดยใหพ้น้จากตาํแหน่ง

หนา้ทเีดมิได ้  ในกรณีทมีเีหตุผลความจาํเป็น  ดงัต่อไปนี 

       (1)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมกีรณีเป็นทสีงสยัว่ากระทาํผิดวนิยัอย่างรา้ยแรง  

หรอืถูกฟ้องคดีอาญา  หรือตอ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญา   เวน้แต่เป็นความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  

หรือกรณีทถีูกฟ้องนนั  พนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างใหแ้ละถา้ใหผู้น้นัคงอยู่ในตาํแหน่งหนา้ทเีดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรค

ต่อการสบืสวนสอบสวน  หรอือาจเกดิการเสยีหายแก่ราชการ 

( )  เมอืพนกังานส่วนตาํบลกระทาํหรือละเวน้กระทาํการใดจนตอ้งคาํพพิากษาถงึทสุีดว่าเป็นผูก้ระทาํ

ความผิดอาญา  และผูม้อีาํนาจดงักล่าวพิจารณาเหน็ว่าขอ้เท็จจริงทปีรากฏตามคาํพพิากษาถงึทสุีดนนัไดค้วามประจกัษช์ดัอยู่

แลว้วา่การกระทาํหรอืละเวน้กระทาํการนนัเป็นความผดิวนิยัรา้ยแรง 

 

 

  ( )  เมอืพนกังานส่วนตาํบลละทงิหรือทอดทงิหนา้ทรีาชการ   และผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการสบืสวน

แลว้เหน็ว่าไมม่เีหตุผลอนัสมควร  และการละทงิหรือทอดทงิหนา้ทรีาชการนนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

       (4)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลกระทาํผิดวนิยัอย่างรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หรอืใหถ้อ้ยคาํรบัสารภาพต่อผูม้หีนา้ทสีบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัวนิยั   การรกัษาวนิยัและ

การดาํเนินการทางวนิยัและไดม้กีารบนัทกึถอ้ยคาํรบัสารภาพเป็นหนงัสอื 

       (5)   เมอืพนกังานส่วนตาํบลมีกรณีถูกแต่งตงัคณะกรรมการขนึทาํการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา  

หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นผูข้าดคุณสมบตั ิ  หรือมลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล 

       (6)    เมอืพนกังานส่วนตาํบลมกีรณีถูกแต่งตงัคณะกรรมการขนึทาํการสอบสวน  หรือมกีารใชส้าํนวน

การสอบสวนพิจารณาดาํเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัทจีะปฏิบตัิราชการ 
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 บกพร่องในหนา้ทีราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหนา้ทีราชการหรือมีกรณีทีปรากฏชดัแจง้ตาม

มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัวนิยั  การรกัษาวนิยั  และการดาํเนินการทางวนิยั 

       (7)  เมือพนักงานส่วนตําบลผูด้ ํารงตําแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นทีสงสยัว่ามี

พฤติการณ์ไม่เหมาะสมทจีะปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งนนัซงึผูบ้งัคบับญัชาไดส้บืสวนแลว้เหน็ว่ากรณีมมีูล  และถา้ใหผู้น้นั

คงอยู่ในตาํแหน่งเดมิต่อไปอาจเกดิการเสยีหายแก่ราชการ 

       (8)  เมอืพนกังานสว่นตาํบลไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

( )  เมอืพนกังานสว่นตาํบลไดร้บัอนุญาตใหล้าตดิตามคู่สมรสซงึไปปฏบิตัิหนา้ท ี

ราชการ  หรอืไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ 

       (10) เมือพนกังานส่วนตาํบลไดร้บัทุนรฐับาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาํบลใหไ้ปศึกษาหรือ

ฝึกอบรมในประเทศ  หรอืต่างประเทศ 

       (11)  กรณีอืนทีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษเพือประโยชน์แก่ราชการ โดยไดร้บัความ เห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

  ขอ้ .  ในการเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบการสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราว  ใหแ้สดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  

ดงัต่อไปนี 

      (1)  คาํชีแจง เหตุผลความจาํเป็นและประโยชนแ์ก่ราชการ  และระยะเวลาทจีะสงัพนกังานส่วนตาํบลให ้

ประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทงันี  ตอ้งไม่เกินหกเดอืน   เวน้แต่การสงัประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้   (8) 

( ) และ( )  ใหส้งัไดไ้มเ่กนิระยะเวลาทผูีน้นัไดร้บัอนุญาตใหล้า 

      ( )  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการทจีะมอบหมายแก่ผูถ้กูสงัให ้ประจาํองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล  ยกเวน้กรณีตามขอ้   (8) (9) และ ( ) 

  ขอ้ .  การสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราว  ใหน้ายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสงัไดต้ามมตขิอง คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นเวลาไม่เกินหกเดอืนนบัแต่วนัที

ถกูสงัใหป้ระจาํ  เวน้แต่ กรณีสงัประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้  (8) (9) และ ( )  ใหส้งัไดไ้ม่เกนิระยะเวลาทผูีน้นั

ไดร้บัอนุญาตใหล้า 

 

 

  เมอืมกีารสงัพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้  และถา้นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เห็นว่ายงัมเีหตุผลความจาํเป็นพเิศษทจีะตอ้งสงัใหผู้น้นัประจาํต่อไปอกีเกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง ใหข้อความ

เหน็ชอบขยายเวลาต่อ  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดอ้กีไม่เกินหนึงปี  ทงันี ใหข้อขยายเวลาก่อน

วนัครบกาํหนดเวลาเดมิไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั  เวน้แต่กรณีทมีเีหตุผลความจาํเป็นพเิศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ 

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดมินอ้ยกว่าสามสบิวนัได ้

  การขอความเหน็ชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหน้าํความตามขอ้  (1) และ ( ) มาใช ้บงัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ .  ในการเสนอขอให ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบการสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราวตามขอ้  (8) (9) (10) หรือ ( )          
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 หากองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเหน็วา่ เพอืประโยชนต่์อการบริหารราชการขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  และใหม้เีจา้หนา้ที

ปฏบิตังิานทดแทนในตาํแหน่งผูท้ถีูกสงัใหป้ระจาํองคก์ารบริหารสว่นตาํบล   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามขอ้  

(1) และ ( )  และใหเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งประจาํองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพมิใหม่  เพอืรองรบัพนกังานสว่นตาํบลผูถู้กสงัให ้

ประจาํดงักล่าวเป็นการเฉพาะตวั โดยใหก้าํหนดเป็นเงอืนไขว่า หากตาํแหน่งประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบลว่างลงใหยุ้บเลกิ

ตาํแหน่งได ้   

  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคหนึงแลว้ 

ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงัพนักงานส่วนตาํบลผูน้นัใหป้ระจาํองค์การบริหารส่วนตําบล ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้    มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ .  เมอืนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงัผูใ้ดใหป้ระจาํองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยมีเหตุผล

ความจาํเป็นในกรณีใดแลว้    เมอืหมดความจาํเป็นหรือครบกาํหนดเวลาตามขอ้   ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  สงัใหผู้น้นัดาํรงตาํแหน่งเดิม หรือแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัเดยีวกบัทผูีน้นัมคุีณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  ขอ้ . การใหพ้น้จากตาํแหน่ง  การใหไ้ดร้บัเงนิเดือน การแต่งตงั การเลอืนขนัเงนิเดอืน  การดาํเนินการ

ทางวนิยั  และการออกจากราชการของพนกังานส่วนตาํบลทถีูกสงัใหป้ระจาํองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชวัคราวใหถ้อื

เสมอืนวา่ผูถู้กสงันนัดาํรงตาํแหน่งเดมิ 

 

สว่นท ี  

การสงัพนักงานสว่นตําบลไปช่วยปฏบิตัริาชการ 

  ขอ้ .  นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลมอีาํนาจสงัใหพ้นกังานสว่นตาํบลในสว่นราชการหนึงไปช่วยปฏบิตัิ

ราชการในอกีสว่นราชการหนึงในองคก์ารบริหารสว่นตาํบล  เดยีวกนัเป็นการชวัคราวได ้โดยไมข่าดจากหนา้ทใีนตาํแหน่งเดมิ 

  การสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏบิตัิราชการตามวรรคหนงึ   ใหค้าํนึงถงึภารกิจ หนา้ททีตีอ้งไปปฏบิตัิ

วา่มคีวามเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถและตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานสว่นตาํบลผูน้นัดว้ย 
 

  ขอ้ .  หา้มสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏบิตัิราชการในองค์การบริหารส่วนตาํบลอนื  ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถนิอนื   เวน้แต่กรณีมคีวามจาํเป็นและสาํคญัอย่างยงิเพอืประโยชนข์องทาง 

 

ราชการโดยรวม   นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลอาจสงัใหพ้นกังานสว่นตาํบลไปช่วยปฏบิตัริาชการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

อนื  ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั  รฐัวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถนิอนืได ้ โดยใหพ้จิารณาถงึผลกระทบทอีาจเกิดความ

เสยีหายกบัองคก์ารบริหารสว่นตาํบลตน้สงักดัเป็นหลกั และตอ้งอยู่ภายใตเ้งอืนไขดงัน ี

( )  องค์การบริหารส่วนตาํบลและหน่วยงานทจีะขอยมืตวัพนกังานส่วนตาํบลไดท้าํความตกลงกนัโดยทาํ

เป็นหนงัสอื 

( )  พนกังานส่วนตาํบลผูท้จีะถูกสงัใหไ้ปช่วยปฏิบตัิราชการจะตอ้งสมคัรใจทจีะไปช่วยปฏิบตัิราชการใน

หน่วยราชการอนืนนั โดยมหีนงัสอืยนิยอม 

( )  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในงานตามภารกิจทไีปช่วยปฏิบตัิราชการนนั   

และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัดว้ย 
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 ( )  การสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏิบตัิราชการ  ใหส้งัไดเ้ป็นการชวัคราวครงัละไม่เกิน  

เดือน  และในกรณีเกียวเนืองกนัใหส้งัช่วยปฏิบตัิราชการไดไ้ม่เกิน  ครงั  และเมือครบกาํหนดแลว้ ใหส่้งตวัพนกังานส่วน

ตาํบลผูน้นัคืนองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตน้สงักดัโดยเร็ว 
 

  ขอ้ .  เพือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอให ้

ขา้ราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ ไปดาํรงตาํแหน่งหรือมาช่วยปฏบิตัิราชการในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

นนัไดเ้ป็นการชวัคราว โดยไมข่าดจากตน้สงักดัเดมิ โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูม้อีาํนาจอนุญาตไดต้ามความจาํเป็น  แต่กรณีที

เป็นขา้ราชการอนืซงึไม่อยู่ในอาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดั ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาทมีอีาํนาจสงับรรจุแต่งตงัของ     

ผูน้นัเสยีก่อน 

  กรณีการขอยืมตวัขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถนิประเภทอนืมาช่วยปฏิบตัิราชการในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นการชวัคราว อาจกระทาํไดโ้ดยใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิตน้สงักดัมีคาํสงัใหข้า้ราชการหรือพนกังานส่วน

ทอ้งถนินนั มาช่วยปฏบิตัิราชการในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตามเวลาทกีาํหนดครงัละไมเ่กิน  เดอืน ทงันี องคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลกบัตน้สงักดัเดมิจะตอ้งตกลงกนัโดยทาํเป็นหนงัสอืและตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากพนกังานสว่นทอ้งถนิผูน้นั 

  ทงันี  จะตอ้งมรีะยะเวลาการปฏิบตัิราชการไม่นอ้ยกว่า  วนัต่อเดือน จงึจะไดร้บัเงนิค่าตอบแทนการมา

ช่วยราชการตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด 

 (แกไ้ขตามประกาศ ก.อบต.จว.ฉช. ลงวนัที  ส.ค. ) 

 

สว่นท ี  

การพฒันาพนักงานส่วนตาํบล 

ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมกีารพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการ  เป็นพนกังานส่วนตาํบล

ก่อนมอบหมายหนา้ทใีหป้ฏบิตัิเพอืใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ   หลกัและวธีิปฏิบตัิราชการ  บทบาท  และหนา้ทขีอง

พนกังานส่วนตาํบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุและแนวทางปฏิบตัิตนเพอืเป็นพนกังานส่วน

ตาํบลทดี ี 

 

 

 

  ขอ้ .  การพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ตามขอ้    ตอ้งดาํเนินการพฒันาใหค้รบถว้นตามหลกัสูตรที

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนด  เช่นการพฒันาดา้นความรูพ้นืฐานในการปฏิบตัิราชการ ใหใ้ช ้

วธิีการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรอืการพฒันาตนเองก็ได ้

 หากองคก์ารบริหารสว่นตาํบลมคีวามประสงคจ์ะพฒันาเพมิเติมใหส้อดคลอ้งกบัความ  จาํเป็นในการพฒันา

ของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ใหก้ระทาํได ้  ทงันี  องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะดาํเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสูตรที

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดเป็นหลกัสูตรหลกั  และเพมิเติมหลกัสูตรตามความจาํเป็นที

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมต่อไป 
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   ขอ้ .  การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลเกียวกบัการปฏิบตัิงานในหนา้ท ี  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสามารถเลอืกใชว้ธิีการพฒันาอนื ๆ  ได ้ เช่น  การพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชา   และการฝึกภาคสนาม 

 ขอ้ .  การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลนี  อาจกระทาํไดโ้ดยสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต. ) สาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดั   หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดั  หรือองค์การ

บรหิารสว่นตาํบลตน้สงักดัร่วมกบัสว่นราชการอนืหรอืภาคเอกชนก็ได ้

  ขอ้  . การดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการใหม่นี  ใหก้ระทาํภายใน

ระยะเวลาทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัยงัอยู่ในระหวา่งทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

 ขอ้ .  การพฒันาพนกังานสว่นตาํบลผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใหม ่ใหด้าํเนินการ  ดงัน ี

      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระทาํในระยะแรกของการบรรจุเขา้รบัราชการ 

      (2)  หลกัสูตรการพฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบ  ( ก.อบต.จงัหวดั )  

กาํหนด  ประกอบดว้ยการพฒันาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบตัิราชการสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลบรรจุใหม่   และการพฒันา

เกยีวกบังานในหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของพนกังานสว่นตาํบล      

     (3)  การเลอืกวธิีการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืกวธิีการใดวธิีการหนงึหรือ หลายวธิีการควบคู่กนั

ไป  แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เช่น การงบประมาณ  สอืการฝึกอบรม  วทิยากร  ระยะเวลา  

กาํลงัคนทรีบัผดิชอบการฝึกอบรม  และกลุม่เป้าหมายทจีะเขา้รบัการอบรม 

      (4)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ประเมินผลและติดตามผลการพฒันา

พนกังานส่วนตาํบล  โดยประเมนิความรูแ้ละทกัษะตลอดจนทศันคติของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  และติดตามการนาํผลไปใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน 

  ขอ้ . ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ทีพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  เพือเพิมพูนความรูท้กัษะ  ทศันคติทีด ี 

คุณธรรม  และจริยธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏบิตัหินา้ทรีาชการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ      

 ขอ้ .  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัมหีนา้ทรีบัผดิชอบในการควบคุม  ดูแล   และการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั

บญัชาทอียู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทงัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทเีพงิยา้ยหรือโอนมาดาํรงตาํแหน่ง  ซงึอยู่ภายใตก้าร

บงัคบับญัชาของตน 

 

  ขอ้ .   การพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชานนั  ผูบ้งัคบับญัชาอาจเป็นผูด้าํเนินการเองหรือ  มอบหมายใหผู้ท้ี

เหมาะสมดาํเนินการ   โดยเลอืกวธิีทเีหมาะสมกบัการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่   ซงึอาจใชว้ธิีการ

ฝึกอบรมหรือวธิีการพฒันาอนื ๆ   โดยพจิารณาดาํเนินการหาความจาํเป็นในการพฒันาจากการวเิคราะหป์ญัหาในการปฏบิตัิงาน   

การจดัทาํแผนพฒันารายบคุคลหรอืขอ้เสนอของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเอง 

ขอ้ . การพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชานนั  ตอ้งพฒันาทงั    ดา้น  ไดแ้ก่ 

      (1)  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏิบตัิงาน  ไดแ้ก่  ความรูท้เีกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานโดยทวัไป  เช่น  

ระเบยีบกฎหมาย  นโยบายสาํคญัของรฐับาลสถานทโีครงสรา้งของงาน นโยบายต่าง ๆเป็นตน้ 
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       (2)  ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง  ไดแ้ก่  ความรูค้วามสามารถในการ

ปฏบิตังิานของตาํแหน่งหนึงตาํแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพมิพด์ดี  งานดา้นช่าง   

      (3)  ดา้นการบริหาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดทเีกียวกบัการบริหารงานและการบริการประชาชน    เช่น      

ในเรืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นตน้ 

      (4)  ดา้นคุณสมบตัสิ่วนตวั  ไดแ้ก่  การช่วยเสริมบคุลกิภาพทดี ี สง่เสรมิใหส้ามารถ ปฏบิตังิานร่วมกบั

บุคคลอนืไดอ้ย่างราบรืน และมปีระสทิธิภาพ เช่น มนุษยสมัพนัธ์การทาํงาน การสอืสารและสอืความหมาย  การเสริมสรา้ง

สุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

      (5)  ดา้นศีลธรรมคุณธรรม  และจรยิธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิตังิาน  

เช่น  จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน  การพฒันาคุณภาพชีวติ  เพอืประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน  การปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข 

  ขอ้ . ขนัตอนการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  แบ่งไดด้งันี 

       (1)  การเตรยีมการและการวางแผน  ใหก้ระทาํดงันี 

       (ก)   การหาความจาํเป็นในการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน  หมายถงึ              

การศึกษาวเิคราะหดู์ว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จึงจะปฏิบตัิงานไดส้าํเร็จอย่างมี

ประสทิธิภาพและปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้

   (ข)  ประเภทของความจาํเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏบิตัิงาน  ดา้นความรูแ้ละทกัษะ

เฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง ดา้นการบริหาร ดา้นคุณสมบตัิสว่นตวั และดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

      (2)  การดาํเนินการพฒันา  ใหก้ระทาํดงันี 

   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคับบญัชาทีเหมาะสม   เมือผูบ้งัคบับญัชาไดข้อ้มูลทีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจากการหาความจาํเป็นในการพฒันาแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํขอ้มูลเหล่านนัมา

พจิารณากาํหนดกลุม่เป้าหมาย  และเรอืงทผูีอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจาํเป็นตอ้ง    ไดร้บัการพฒันา  ไดแ้ก่  การคดัเลอืกกลุม่บคุคล

ทสีมควรจะไดร้บัการพฒันา  และเลอืกประเด็นทจีะใหม้กีารพฒันาโดยสามารถเลอืกแนวทางหรือวธิีการพฒันาไดห้ลายรูปแบบ

ตามความเหมาะสม  เช่น  การใหค้วามรู ้  การสบัเปลยีนหนา้ทคีวามรบัผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน    การประชุมเชิง

ปฏบิตักิาร และการสมัมนา  เป็นตน้ 

   (ข) วธิีการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา โดย

เลอืกแนวทางการพฒันาไดห้ลายอย่าง โดยอาจจดัทาํเป็นโครงการเพอืดาํเนินการเองหรือเขา้ร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอืน    

หรอืวา่จา้งองคก์รเอกชนทมีคีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นผูด้าํเนินการ 

 

 

      (3)  การติดตามและประเมนิผล  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหมนัติดตามการพฒันาอย่างใกลช้ิด  และใหม้กีาร

ประเมนิผลการพฒันา  เมอืผ่านการประเมนิผลแลว้  ถอืวา่ผูน้นัไดร้บัการพฒันาแลว้ 

  ขอ้ .  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบล  เพอืเพมิพูนความรู ้ ทกัษะ  

ทศันคตทิดี ี คุณธรรมและจริยธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏบิตั ิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งนนัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

    ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคหนึง ตอ้งกาํหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ

พฒันาพนกังานส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด โดยใหก้าํหนดเป็นแผนการพฒันา

พนกังานสว่นตาํบลมรีะยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลนนั 
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   ขอ้ . ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนักงานส่วนตําบล ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตงั

คณะกรรมการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบล   ประกอบดว้ย 

( )  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล    เป็นประธานกรรมการ 

( )  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล        เป็นกรรมการ 

( )  อาํนวยการกอง และหวัหนา้สว่นราชการอนื    เป็นกรรมการ 

( )  หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้ .   แผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบล อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

( )  หลกัการและเหตผุล 

( )  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา 

( )  หลกัสูตรการพฒันา 

( )  วธิีการพฒันาและระยะเวลาดาํเนินการพฒันา 

( )  งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา 

( )  การตดิตามและประเมนิผล 

ขอ้  .  หลกัการและเหตุผลในการจดัทาํแผนการพฒันา เป็นการหาความจาํเป็นในการพฒันาพนกังาน

ส่วนตาํบล   การศึกษาวเิคราะหถ์งึความจาํเป็นทจีะตอ้งพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งต่างๆ   ทงัในฐานะตวับุคคล  และ

ฐานะตาํแหน่งตามทกีาํหนดในสว่นราชการตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล ตลอดทงัความจาํเป็นในดา้นความรู ้

ความสามารถทวัไปในการปฏบิตัิงาน ดา้นความรูค้วามสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง ดา้นการบริหาร และ

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  

ขอ้ .   เป้าหมายในการพฒันาพนกังานส่วนตําบล  ตอ้งกําหนดใหม้ีความชดัเจน และครอบคลุม

พนกังานสว่นตาํบลทกุคน และตาํแหน่งตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกตาํแหน่ง   โดยกาํหนดใหพ้นกังาน

สว่นตาํบลตอ้งไดร้บัการพฒันาทกุตาํแหน่งภายในรอบระยะเวลา   ปีของแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นตาํบล 

  ขอ้ .  หลกัสูตรการพฒันาสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลแต่ละตาํแหน่งตอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างนอ้ยใน

หลกัสูตรหนึงหรือหลายหลกัสูตร  ดงัน ี

( )  หลกัสูตรความรูพ้นืฐานในการปฏบิตัริาชการ 

( )  หลกัสูตรการพฒันาเกยีวกบังานในหนา้ทรีบัผดิชอบ 

( )  หลกัสูตรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง 

 

( )  หลกัสูตรดา้นการบรหิาร 

( )  หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

  ขอ้ .  วิธีการพฒันาพนกังานส่วนตําบล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ดาํเนินการเอง   หรืออาจมอบใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลหรือผูท้ีเหมาะสมดาํเนินการ  หรือดาํเนินการร่วมกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอนื  โดยวธีิการพฒันาวธีิใดวธิีหนึง หรือหลาย

วธิีกไ็ด ้ตามความจาํเป็น ความเหมาะสม ดงัน ี

( )  การปฐมนิเทศ 

( )  การฝึกอบรม  
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 ( )  การศึกษา หรือดูงาน 

( )  การประชมุเชงิปฏบิตักิาร หรอืการสมัมนา 

( )  การสอนงาน การใหค้าํปรึกษาหรอืวธิีการอนืทเีหมาะสม 

  ระยะเวลาดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมายทเีขา้รบัการพฒันา  

วธิีการพฒันา  และหลกัสูตรการพฒันาแต่ละหลกัสูตร 

  ขอ้ . งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลตอ้งจดัสรรงบประมาณสาํหรบัการ

พฒันาพนกังานสว่นตาํบล   ตามแผนแม่บทการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลอย่างชดัเจน แน่นอน   เพอืใหก้ารพฒันาเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธิภาพ 

  ขอ้ . การตดิตามและประเมนิผลการพฒันา   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตอ้งจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ  

ติดตามและประเมนิผลการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  เพอืใหท้ราบถงึความสาํเร็จของการพฒันา  ความรูค้วามสามารถในการ

ปฏบิตังิาน และผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  

ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้   แลว้เสนอให ้

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามวรรคหนงึ  ใหค้ณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาถงึความจาํเป็นในการพฒันา  กลุม่เป้าหมายทเีขา้รบัการพฒันา หลกัสูตรการ

พ ัฒนา วิธีการพ ัฒนาและระยะเวลาการพ ัฒนา งบประมาณทีองค์การบริหารส่วนตําบลจดัสรรสําหร ับการพัฒนา               

เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณามีมติเห็นชอบแลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศใช ้

บงัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลต่อไป 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ปี แลว้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดาํเนินการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลตาม  ขอ้    เป็นระยะเวลา  ปี ในรอบถดัไป  ทงันี ใหเ้ป็นไปตาม

ระยะเวลาของแผนอตัรากาํลงัพนกังานสว่นตาํบลดว้ย 
 

  ขอ้ 279.  ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้       

หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าแผนการพฒันาพนักงานส่วนตําบลยงัไม่เหมาะสม            

ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดาํเนินการปรบัปรุง แผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลดงักลา่วตามความเหน็ของคณะกรรมการ 

 

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวามเหน็ว่าแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลมคีวาม

เหมาะสมแลว้   และไดแ้จง้ยนืยนัแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเรอืงพรอ้มความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล    

( ก.อบต. )  พจิารณา 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึง เป็นประการใด  

ใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต. )   
 

  ขอ้ 280.  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตรวจสอบและกาํกบัดูแลใหอ้งค์การ

บริหารส่วนตาํบลดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตําบล ตามแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลทไีดป้ระกาศใชบ้งัคบั  ทงัน ี 



88 

 องคก์ารบริหารสว่นตาํบลตอ้งจดัสรรงบประมาณเพอืใหส้ามารถดาํเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานสว่นตาํบลดงักลา่ว

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

  ขอ้ . การพฒันาพนกังานสว่นตาํบลโดยการใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศ หมายถงึ การเพมิพูนความรู ้

ดว้ยการเรยีนหรอืการวจิยัตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศโดยใชเ้วลาในการปฏบิตัิราชการ เพอืใหไ้ดม้าซงึปริญญา

หรอืประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

  ขอ้ .  ผูบ้งัคบับญัชาผูม้ีอาํนาจอนุมตัิใหพ้นกังานส่วนตําบลไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ใหน้ายก

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

  การใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

พิจารณาถึงอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลทมีีอยู่   โดยใหม้ีผูป้ฏิบตัิงานเพียงพอ   ไม่ใหเ้สยีหายแก่ราชการและไม่ตอ้งตงั

อตัรากาํลงัเพมิ 

  ขอ้ .   พนกังานสว่นตาํบลทจีะไปศึกษาเพมิเตมิในประเทศ ตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี 

( )  เป็นผูท้พีน้กาํหนดเวลาทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการแลว้ 

( )  ผูไ้ปศึกษาขนัตาํกวา่ปรญิญาตรี ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ  ปี   ผูไ้ปศึกษาขนั 

ปริญญาตรีตอ้งมอีายุไม่เกิน  ปี ผูไ้ปศึกษาขนัทสูีงกว่าปริญญาตรี ตอ้งมอีายุไม่เกิน  ปีนบัถงึวนัเรมิตน้เปิดภาคการศึกษา 

เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 

     ( )  เป็นผูท้ีผูบ้งัคบับญัชาตงัแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปรบัรองว่าเป็น ผูท้ีมีความ

ประพฤติด ี  และตงัใจปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

                              ( )  เป็นผูท้ไีม่อยู่ในระหว่างถูกตงักรรมการสอบสวนทางวนิยัหรือถกูฟ้องคดอีาญา เวน้แต่กรณีถูก

ฟ้องคดอีาญาในความผดิทไีม่อยู่ในข่ายตอ้งรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนตามประกาศกาํหนดการเลอืนขนัเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังาน

สว่นตาํบล 

                                ( ) สาํหรบัผูท้เีคยไดร้บัอนุมตัไิปศึกษาตามประกาศน ีหรอืระเบยีบอนืมาแลว้จะตอ้งกลบัมาปฏบิตัิ

ราชการภายหลงัจากสาํเร็จการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปี 

 

 

 
 

  ขอ้ .   การใหพ้นกังานสว่นตาํบลไปศึกษาเพมิเตมิในประเทศ ใหพ้จิารณาตามแนวทางดงัต่อไปนี 

( )  สาขาวชิาและระดบัการศึกษา   โดยปกติจะตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชนก์บัมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งทดีาํรงอยู่ตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด  เวน้แต่พนกังานส่วนตาํบลตอ้งการไป

ศึกษาเพอืพฒันาตนเอง  และนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเหน็ชอบดว้ย 

( )  จะตอ้งไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาททีบวงมหาวทิยาลยั   หรอืกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรบัรอง

มาตรฐานหลกัสูตรแลว้ 

  ขอ้ .    พนกังานส่วนตาํบลทจีะไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ จะตอ้งยนืเอกสารดงัต่อไปนีประกอบการ

พจิารณาดว้ย  

( )  บนัทกึแสดงเหตุผลและความจาํเป็นทจีะไปศึกษาเพมิเตมิ 
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 ( )  หลกัสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทจีะไปศึกษา พรอ้มหนงัสือตอบรบัจาก

สถาบนัการศึกษานนั ๆ  

( )  หลกัฐานการศึกษาของผูท้จีะไปศึกษา 

( )  คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  (3) 

ขอ้ . พนกังานส่วนตําบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพิมเติมในประเทศจะตอ้งศึกษาใหส้าํเร็จภายใน

ระยะเวลาทสีถาบนัการศึกษานนั ๆ กาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรการศึกษา 

  หากศึกษาไมส่าํเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อาจพจิารณาขยายเวลา

การศึกษาไดต้ามเหตุผลความจาํเป็นเฉพาะกรณีครงัละ ภาคการศึกษา รวมแลว้ไม่เกิน   ครงัหรือไมเ่กิน  ปีการศึกษา และ

เมือครบกําหนดเวลาทีขยายดงักล่าวแลว้หากมีเหตุผลความจาํเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาไดอ้ีกโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศจะตอ้งรายงานผลการศึกษาให ้

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทยีบเท่าขนึไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนกังานสว่นตาํบลไมร่ายงานผลการศึกษา

โดยไม่มเีหตุอนัสมควร   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจพจิารณาใหยุ้ติการศึกษา   หรือดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงตาม

ควรแก่กรณีก็ได ้

  ขอ้ .  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบล ทาํสญัญาใหพ้นกังานส่วนตําบลทีไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ

กลบัมาปฏบิตัริาชการ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาทใีชใ้นการศึกษา 

  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบตัิราชการตามสญัญา ตอ้งชดใชเ้งนิเดือน ทุนทไีดร้บัระหว่างศึกษา

และเงนิททีางราชการจ่ายช่วยเหลอื  กบัใหใ้ชเ้งนิอกีจาํนวนหนึงเท่ากบัจาํนวนเงนิเดอืน ทุน และเงนิททีางราชการจ่ายช่วยเหลอื

ดงักลา่วใหเ้ป็นเบยีปรบัแก่ทางราชการอกีดว้ย 

  ในกรณีทผูีไ้ปศึกษาเพมิเตมิในประเทศกลบัมาปฏบิตัิราชการไม่ครบกาํหนดตามสญัญา  ก็ใหล้ดจาํนวนเงนิ

ทจีะตอ้งชดใชล้งตามสว่น 

  การทาํสญัญาใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการทีกระทรวงการคลงักําหนด  ตามระเบียบ ว่าดว้ยการให ้

ขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

 

  ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศ เมอืครบกาํหนดเวลาทไีดร้บั

อนุมตัิหรือเสร็จจากการศึกษาแลว้ จะตอ้งรบีรายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการโดยเร็วทงันตีอ้งไมเ่กนิ  วนั นบัตงัแต่วนัถดัจาก

วนัทสีาํเร็จการศึกษา หรือวนัทคีรบกาํหนดเวลาทไีดร้บัอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

  สาํหรบัผูท้สีาํเร็จการศึกษาในขนัทสูีงกวา่ปรญิญาตร ีจะตอ้งมอบวทิยานิพนธห์รือ ผลงานวจิยัใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลตน้สงักดัดว้ย 

  ขอ้ .  เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีปศึกษา

เพมิเติมในประเทศกลบัเขา้ปฏบิตัริาชการก่อนครบกาํหนดเวลาทไีดร้บัอนุมตัิไม่วา่ในกรณีใด ๆ ใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูน้นักลบั

เขา้ปฏบิตัริาชการตามคาํสงัทนัท ี

  ขอ้ .  การรบัเงนิเดือนของพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิไปศึกษา เพมิเติมในประเทศใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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   ขอ้ .  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศก่อนวนัใชบ้งัคบัตาม

ประกาศนี  ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถ้อืวา่พนกังานสว่นตาํบลผูน้นัไดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศึกษาเพมิเตมิตามประกาศนี 

  ข้อ .  การพฒันาพนักงานส่วนตําบลโดยใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจยัใน

ต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม  และดูงานในต่างประเทศทคีณะรฐัมนตรกีาํหนด   

โดยกาํหนดใหส้ว่นราชการทเีป็นกรมทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบดงักลา่ว ใหห้มายความถงึองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดว้ย  

  ขอ้ .  ผูบ้งัคับบญัชาผูม้ีอ ํานาจการอนุมตัิใหพ้นกังานส่วนตําบล  ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏบิตักิารวจิยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นอาํนาจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

 

  ขอ้ .  การอนุมตัใิหพ้นกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศก่อนวนัประกาศ

นีใชบ้งัคบั หากเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบวธิีการทใีชอ้ยู่ในขณะนนั ก็ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และใหด้าํเนินการเรืองการอยู่ศึกษา 

ฝึกอบรม หรอืดูงานต่อพนกังานสว่นตาํบลผูน้นัตามระเบยีบวธีิการนนัต่อไป แต่ทงันี สาํหรบักรณีศึกษาและฝึกอบรม ตอ้งอยู่ใน

จาํนวนอตัรารอ้ยละตามทีกําหนดในระเบียบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที

คณะรฐัมนตรีกาํหนด  

 

สว่นท ี  

การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบตังิาน 

  ขอ้ .  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ใหผู้บ้งัคับบญัชามีหนา้ทีประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เพอืประกอบการพจิารณาแต่งตงั  เลอืนขนัเงนิเดอืน  พฒันาพนกังานส่วนตาํบล  เพมิพูนประสทิธิภาพใน

การปฏิบตัิราชการ และมหีนา้ทเีสริมสรา้งแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตน ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   

และปฏบิตัริาชการมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล      

 

 

  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหค้าํนึงถงึคุณภาพและปรมิาณงาน ประสทิธิภาพ  และประสทิธิผลของงานที

ไดป้ฏิบตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมคีุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรกัษาวินยัที

เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  โดยจดัทาํการประเมนิอย่างนอ้ยปีละ  ครงั  และเปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมนิชีแจง 

หรอืขอคาํปรกึษาดว้ย   

ขอ้ .  การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลตามประกาศนี  มีหลกัการทจีะประเมิน

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตังิานบนพนืฐานของผลสาํเร็จและผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั   

  ขอ้ 298.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานนี   มวีตัถุประสงคเ์พอืใหผู้บ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นเครืองมือในการ

ปรบัปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล และนาํผลการประเมนิไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

พจิารณาในเรอืงต่าง ๆ ดงัน ี

      ( )  การเลอืนขนัเงนิเดอืน  การใหร้างวลัประจาํปี  และค่าตอบแทนอนื ๆ  

      ( )  การพฒันา  และการแกไ้ขการปฏบิตังิาน 
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       ( )  การแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบล 

      ( )  การใหอ้อกจากราชการ 

      ( )  การใหร้างวลัจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรอืงอนื ๆ 
 

  ขอ้ .  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล  ใหป้ระเมนิจากผลงานและคุณลกัษณะการ

ปฏบิตังิาน   โดยการประเมนิผลงานใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน ี

       ( )  ปรมิาณงาน 

       ( )  คุณภาพของผลงาน 

       ( )  ความทนัเวลา 

       (4)   ผลลพัธ ์ ประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ และประสทิธิผลของงาน 

       ( )  การประหยดัทรพัยากรหรอืความคุม้ค่าของผลงาน 

  สว่นการประเมนิคุณลกัษณะการปฏบิตังิาน  ใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน ี

       ( )  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏบิตังิาน 

       ( )  การรกัษาวนิยั 

       ( )  การปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นตาํบล 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจกาํหนดใหม้อีงคป์ระกอบการประเมนิอนื ๆ เพมิเติมได ้ ตามความเหมาะสม

ของลกัษณะภารกจิและสภาพการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบลในตาํแหน่ง    ต่าง ๆ   ทงันีโดยกาํหนดใหม้สีดัส่วนคะแนน

ของผลงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ     

  สาํหรบัแบบประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาใชต้าม

แบบทกีาํหนดทา้ยประกาศน ี หรอืปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานได ้

 

 

 

  ขอ้ . ใหม้กีารกาํหนดขอ้ตกลงเกยีวกบัผลการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ  

เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรอื  ผลงานทกีาํหนดในการมอบหมายงาน เป็นตน้  ทงัน ี ใหพ้จิารณาจากขอ้ตกลงการบริหารงาน

ของสว่นราชการ หรอืภารกจิหลกัทไีดม้กีารกาํหนดไวต้ามท ีคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล( ก.อบต.จงัหวดั )กาํหนดขนึดว้ย 

  ขอ้ . ใหป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบล  ปีละ    ครงั ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 

       (1)    ครงัท ี   ระหว่างวนัท ี   ตุลาคม   ถงึ    มนีาคม  ของปีถดัไป 

       (2)    ครงัท ี   ระหว่างวนัท ี   เมษายน  ถงึ    กนัยายน  ของปีเดยีวกนั 

  ขอ้ . การประเมนิครงัท ี   ตามขอ้    ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมนิจดัลาํดบัผลการประเมิน

เรียงลาํดบัจากผูท้มีผีลการประเมนิดีเด่น    ผลการประเมนิเป็นทยีอมรบัไดแ้ละผลการประเมนิตอ้งปรบัปรุงไวใ้หช้ดัเจนเพอื

พิจารณาเลอืนขนัเงนิเดือน  และใหจ้ดัทาํบญัชีรายชือผูม้ผีลการประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็นทยีอมรบัไดไ้ว ้เพือ

ประกอบการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครงัท ี  

  ขอ้ .  ใหน้าํระบบเปิดมาใชใ้นการพิจารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตามมติคณะรฐัมนตรี ทกีาํหนดสาํหรบั

ขา้ราชการพลเรือน   ทงันี ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือผูบ้งัคบับญัชาทไีดร้บัมอบหมายประกาศรายชือผูท้มีผีลการ

ประเมนิอยู่ในระดบัดเีด่น ในทเีปิดเผยใหพ้นกังานสว่นตาํบลไดท้ราบโดยทวักนั 
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  ขอ้ .  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการ เพอืวตัถปุระสงคใ์นการพจิารณา

กลนักรองผลการประเมนิใหเ้กิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ระเมนิก่อนทจีะเสนอ 

ผลการประเมนิต่อผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน  โดยมอีงคป์ระกอบตามทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็สมควร  เพอืใหก้าร

พจิารณาเป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

  ทงันี  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจกาํหนดใหม้คีณะกรรมการช่วยพจิารณากลนักรอง เพอืใหเ้กิดความเป็น

ธรรมในระดบักอง หรอืสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืในองคก์ารบริหารสว่นตาํบลดว้ยก็ได ้

  ขอ้ .  ใหน้ําผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

พจิารณาในเรอืงต่าง ๆ ทกีาํหนดในขอ้   ดว้ย 

  ขอ้ .  เมอืเสร็จสนิการประเมนิผลการปฏบิตัิงานแต่ละครงัแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาซงึเป็นผูป้ระเมนิตอ้งนาํ

ผลการประเมนิไปใชป้ระกอบการใหค้ําปรึกษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมนิ   เพอืใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน   และ

กาํหนดแผนการพฒันาผูร้บัการประเมนิใหม้สีมรรถนะและผลสมัฤทธิของงานดยีงิขนึ 

  ขอ้ . ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมนิเพอืนาํไปใช ้ ตามวตัถปุระสงคท์ี

กาํหนดไวต่้อไป  เช่น  ผลการประเมินครงัที    เก็บไวท้ีผูบ้งัคบับญัชา ผลการประเมิน ครงัที    ภายหลงัจากการให ้

คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมนิแลว้  ใหเ้ก็บสรุปผลการประเมนิไวใ้นแฟ้มประวตัิพนกังานส่วนตาํบล หรือองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลจะกาํหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอย่างอนืตามทเีหมาะสมก็ได ้

  ขอ้ .  ใหใ้ชก้ารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลตามทกีาํหนดนี สาํหรบัพนกังานส่วน

ตาํบลทกุระดบั   

 

  ขอ้ .  กรณีอนื ๆ  ทมีเีหตุผลและความจาํเป็น  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

และองคก์ารบริหารสว่นตาํบลอาจร่วมกนักาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการเพมิเตมิตามลกัษณะงาน สภาพการปฏบิตัิงานและอนื ๆ  

ได ้

 

สว่นท ี  

การลา 

  ขอ้ 310.    ในสว่นนี 

      " เขา้รบัการตรวจเลอืก "   หมายความวา่ เขา้รบัการตรวจเลอืกเพอืรบัราชการเป็นทหารกองประจาํการ 

      " เขา้รบัการเตรยีมพล "   หมายความว่า เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการตรวจสอบพล เขา้รบัการฝึกวชิา

ทหาร หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร 

      " องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การทีไดร้บัการจดัตงัขึนดว้ยความตกลงระหว่าง

ประเทศทงัในระดบัรฐับาลและระดบัเอกชน และสาํหรบัองคก์ารสหประชาชาติใหห้มายความรวมถงึทบวงการชาํนญัพเิศษและ

องคก์ารอนืใดในเครอืสหประชาชาตดิว้ย 
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       " องคก์ารต่างประเทศ "  หมายความว่า องคก์ารหรือสถาบนัต่างประเทศตามทผูีร้กัษาการตาม

ประกาศนีจะไดป้ระกาศรายชอืใหท้ราบ 

      " การไปปฏิบตัิงานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตัิงานตามโครงการ

แลกเปลยีนอาจารย ์การไปปฏบิตังิานในองคก์ารต่างประเทศ การไปปฏบิตังิานในต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนักบัการไป 

 

ปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ รวมทงัการไปปฏิบตัิงานในหน่วยงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององคก์าร

ต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศซงึตงัอยู่  ในประเทศไทย โดยไดร้บัเงนิเดือนหรือค่าตอบแทนในลกัษณะ

เดียวกนักบัเงนิเดอืนจากองค์การระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศหรือจากประเทศทไีป

ปฏบิตัิงาน แต่ทงันไีมร่วมถงึการเดนิทางไปราชการตามระเบยีบว่าดว้ยการอนุมตัใิหเ้ดนิทางไปราชการหรือการจดัการประชุมของ

ทางราชการ การไปรบัราชการประจาํในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตัิการวจิยั ตามระเบยีบหรือขอ้บงัคบั

วา่ดว้ยการใหพ้นกังานสว่นตาํบลไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามหีรือภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายทเีป็นขา้ราชการ 

พนักงานส่วนตําบล พนกังานส่วนทอ้งถินอืน หรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ   ซึงไปปฏิบตัิหนา้ทีราชการหรือไปปฏิบตัิงานใน

ต่างประเทศ      หรือทางราชการสงัใหไ้ปปฏบิตัิงานในต่างประเทศตามความตอ้งการของทางราชการตามกฎหมายว่าดว้ยการ

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัใหไ้ปทาํการซึงใหน้บัเวลาระหว่างนนัเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทาํงาน ตงัแต่  ปีขนึไป     

แต่ไมร่วมถงึกรณีท ี  คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั  ณ  ต่างประเทศ 

  ขอ้ . การลาทุกประเภทตามทกีาํหนดในสว่นนี ถา้มกีฎหมาย ระเบยีบ หรือมติ   คณะรฐัมนตรีกาํหนด

เกียวกบัการลาประเภทใดไวเ้ป็นพิเศษ ผูล้าและผูม้อีาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาจะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือ

มติคณะรฐัมนตรเีกยีวกบัการลาประเภทนนัดว้ย 

 

 

  ขอ้ 312.  ผูม้ีอ ํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสาํหรบัพนักงาน      

ส่วนตําบล   ใหเ้ป็นไปตามตารางทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศนีในกรณีทผูีม้ีอาํนาจอนุญาตการลาตามประกาศนีไม่อยู่ หรือไม่

สามารถปฏิบตัิราชการได ้และมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผูม้อีาํนาจได ้ใหผู้ล้าเสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูม้ี

อาํนาจอนุญาตการลาชนัเหนือขนึไปเพอืพจิารณา และเมอือนุญาตแลว้ใหแ้จง้ผูม้อีาํนาจอนุญาตตามประกาศนีทราบดว้ย 

  ผูม้อีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ใดเป็นผูพ้จิารณาอนุญาตแทนก็ได ้
 

  ขอ้ 313.   พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัคาํสงัใหไ้ปช่วยราชการ  ณ หน่วยงานอนืใดของทางราชการหาก

ประสงคจ์ะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั ลาพกัผ่อน หรอืลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรียมพล ในช่วงเวลาที

ไปช่วยราชการ ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทไีปช่วยราชการ แลว้ใหห้น่วยงานนนัรายงานจาํนวนวนัลา

ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของผูน้นัทราบ อย่างนอ้ยปีละครงั 

  การลาประเภทอืนนอกจากทรีะบุไวใ้นวรรคหนึง   ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการเจา้สงักดัตาม                   

หลกัเกณฑท์กีาํหนดสาํหรบัการลาประเภทนนั 

  ขอ้ 314.   การนบัวนัลาตามประกาศนีใหน้บัตามปีงบประมาณ 
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   การนบัวนัลาเพือประโยชน์ในการเสนอหรือจดัส่งใบลา อนุญาตใหล้า และคํานวณวนัลา ใหน้ ับ

ต่อเนืองกนั โดยนบัวนัหยุดราชการทอียู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดยีวกนั รวมเป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่การนบัเพอืประโยชนใ์นการ

คาํนวณวนัลาสาํหรบัวนัลาป่วยทมีใิช่วนัลาป่วยตามกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะหพ์นกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัอนัตรายหรือการ

ป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏบิตัริาชการ  วนัลากจิสว่นตวั  และวนัลาพกัผ่อนใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซงึมรีะยะเวลาต่อเนืองกนั  จะเป็นในปีเดยีวกนัหรือไม่ก็ตาม ใหน้บัเป็นการลา

ครงัหนึง ถา้จาํนวนวนัลาครงัหนึงรวมกนัเกินอาํนาจของผูม้อีาํนาจอนุญาตระดบัใด ใหน้าํใบลาเสนอขนึไปตามลาํดบัจนถงึผูม้ี

อาํนาจอนุญาต 

  พนกังานส่วนตําบลทีถูกเรียกกลบัเขา้มาปฏิบตัิราชการระหว่างการลา ใหถ้ือว่าการลาเป็นอนัหมดเขต       

เพยีงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเรมิตน้ตงัแต่วนัออกเดนิทางกลบัเป็นตน้ไป 

  การลาครงึวนัในตอนเชา้หรอืตอนบ่าย ใหน้บัเป็นการลาครงึวนัตามประเภทของการลา นนั ๆ 

  พนกังานสว่นตาํบลซงึไดร้บัอนุญาตใหล้า หากประสงคจ์ะยกเลกิวนัลาทยีงัไม่ไดห้ยุดราชการใหเ้สนอขอถอน

วนัลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตใหล้า และใหถ้อืวา่การลาเป็นอนัหมดเขตเพยีงวนัทขีอถอนวนัลานนั 

  ขอ้ . เพือควบคุมใหเ้ป็นไปตามประกาศนี ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํบญัชีลงเวลาการปฏิบตัิ

ราชการของพนกังานส่วนตาํบลในสงักดั  โดยมสีาระสาํคญัตามตวัอย่างทา้ยประกาศนี หรือจะใชเ้ครืองบนัทกึเวลาการปฏิบตัิ

ราชการแทนก็ได ้

  ในกรณีจาํเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะกาํหนดวธิีลงเวลาปฏบิตัริาชการ หรือวธิีควบคุมการปฏิบตัิ

ราชการของพนกังานส่วนตาํบลทมีกีารปฏบิตัริาชการในลกัษณะพเิศษเป็นอย่างอนืตามเหน็สมควรก็ได ้ แต่ทงัน ีตอ้งมหีลกัฐาน

ใหส้ามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏบิตัริาชการไดด้ว้ย 

 

 
 

  ขอ้ 316.  การลาใหใ้ชใ้บลาตามแบบทา้ยประกาศน ี เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรอืรบีด่วนจะใชใ้บลาทมีขีอ้ความ

ไมค่รบถว้นตามแบบหรอืจะลาโดยวธีิการอย่างอนืก็ได ้  แต่ทงันี ตอ้งสง่ใบลาตามแบบในวนัแรกทมีาปฏบิตัริาชการ 
 

  ขอ้ 317.  พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี หรือในระหว่าง

วนัหยุดราชการใหเ้สนอขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง เมอือนุญาตแลว้ใหร้ายงานคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบดว้ย 
 

  ขอ้ 318.  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการได ้อนัเนืองมาจากพฤติการณ์พเิศษ ซงึเกิด

ขึนกบับุคคลทวัไปในทอ้งทีนนั หรือพฤติการณ์พิเศษซึงเกิดขึนกบัพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัและมิไดเ้กิดจากความประมาท

เลนิเลอ่หรือความผิดของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเอง โดยพฤติการณ์พเิศษดงักลา่วรา้ยแรงจนเป็นเหตุขดัขวางทาํใหไ้มส่ามารถ

มาปฏบิตัริาชการ ณ สถานทตีงัปกต ิใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูน้นัรีบรายงานพฤติการณท์เีกดิขนึรวมทงัอปุสรรคขดัขวางททีาํใหม้า 

ปฏิบตัิราชการไม่ไดต่้อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทนัทใีนวนัแรกทสีามารถมาปฏบิตัิราชการ

ได ้

  ในกรณีทนีายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเห็นว่าการทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัมาปฏิบตัิราชการไม่ไดเ้ป็น

เพราะพฤติการณ์พเิศษตามวรรคหนึงจริง ใหส้งัใหก้ารหยุดราชการของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไม่นบัเป็นวนัลาตามจาํนวนวนัที

ไมส่ามารถมาปฏบิตัริาชการไดอ้นัเนืองมาจากพฤติการณพ์เิศษดงักลา่ว 

  ในกรณีทีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เห็นว่าการทีไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการยงัไม่สมควรถือเป็น

พฤติการณพ์เิศษตามวรรคหนงึ ใหถ้อืว่าวนัทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัไมม่าปฏบิตัริาชการเป็นวนัลากิจสว่นตวั 
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  ขอ้ 319.   การลาแบง่ออกเป็น  ประเภท คือ 

( )  การลาป่วย 

( )  การลาคลอดบุตร 

( )  การลากจิสว่นตวั 

( )  การลาพกัผ่อน 

( )  การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธีิฮจัย ์

( )  การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

( )  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั 

( )  การลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

( )  การลาติดตามคู่สมรส 
 

  ขอ้ 320.  พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงค์จะลาป่วยเพอืรกัษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทลีา เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรอืจดัสง่ใบลา ในวนัแรกทมีาปฏบิตัิราชการ

ก็ได ้

  ในกรณีทพีนกังานสว่นตาํบลผูข้อลามอีาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชอืในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้นืลาแทนก็ได ้แต่

เมอืสามารถลงชอืไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 

  การลาป่วยตงัแต่  วนัขึนไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทย์ซึงเป็นผูท้ีไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย   ในกรณีจาํเป็นหรือเหน็สมควรผูม้อีาํนาจอนุญาตจะสงัใหใ้ชใ้บรบัรองแพทยซ์งึ  

ผูม้อีาํนาจอนุญาตเหน็ชอบแทนก็ได ้

 

 

  การลาป่วยไม่ถึง  วนั ไม่ว่าจะเป็นการลาครงัเดียวหรือหลายครงัติดต่อกนัถา้ผูม้ีอ ํานาจอนุญาต

เหน็สมควร จะสงัใหม้ใีบรบัรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสงัใหผู้ล้าไปรบัการตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพอื

ประกอบการพจิารณาอนุญาตก็ได ้

  ขอ้ 321.  พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคับบญัชา

ตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทลีา   เวน้แต่ไม่สามารถจะลงชือในใบลาได ้ จะใหผู้อ้นืลาแทนก็ได ้  แต่เมอื

สามารถลงชอืไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมสีทิธิลาคลอดบุตรโดยไดร้บัเงนิเดือนครงัหนึงได ้  วนั โดยไม่ตอ้ง

มใีบรบัรองแพทย ์

  การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทคีลอด ก่อนหรอืหลงัวนัทคีลอดก็ได ้ แต่เมอืรวมวนัลาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ  วนั 

  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุญาตใหล้าคลอดบุตร  และไดห้ยุดราชการไปแลว้  แต่ไม่ไดค้ลอดบุตรตาม

กาํหนด  หากประสงคจ์ะขอถอนวนัลาคลอดบุตรทหียุดไป   ใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตอนุญาตใหถ้อนวนัลาคลอดบุตรได ้ โดยใหถ้อื

วา่วนัทไีดห้ยุดราชการไปแลว้เป็นวนัลากจิสว่นตวั 

  การลาคลอดบุตรคาบเกยีวกบัการลาประเภทใด  ซงึยงัไม่ครบกาํหนดวนัลาของการลา  ประเภทนนั   ใหถ้อื

วา่การลาประเภทนนัสนิสุดลง และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตงัแต่วนัเรมิวนัลาคลอดบุตร 

  ขอ้ .  พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลากิจส่วนตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคับบญัชา

ตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต  และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นไม่สามารถรอรบัอนุญาต
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 ไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพรอ้มดว้ยเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนได ้แต่จะตอ้งชีแจงเหตุผลใหผู้ม้อีาํนาจ

อนุญาตทราบโดยเร็ว 

  ในกรณีมีเหตุพเิศษทไีม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได ้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาพรอ้มทงั

เหตุผลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรกทมีาปฏบิตัริาชการ 

  ขอ้ 323.  พนกังานสว่นตาํบลมสีทิธิลากจิสว่นตวัโดยไดร้บัเงนิเดอืนปีละไมเ่กนิ  วนัทาํการ 
 

  ขอ้ 324.  พนกังานส่วนตําบลทีลาคลอดบุตร  ตามขอ้  321  แลว้  หากประสงค์จะลากิจส่วนตวัเพือ     

เลยีงดูบุตร  ใหม้สีทิธิลาต่อเนอืงจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน  วนัทาํการ โดยไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลา 

  ขอ้ 325.  ผูท้ไีดร้บัอนุญาตใหล้ากิจสว่นตวั เวน้แต่กรณีการลากจิส่วนตวัเพอืเลยีงดูบุตร  ตามขอ้  324  ซงึ

ไดห้ยุดราชการไปยงัไมค่รบกาํหนด ถา้มรีาชการจาํเป็นเกิดขนึ ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้อีาํนาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏบิตัริาชการ

ก็ได ้

  ข้อ 326.  พนักงานส่วนตําบลมีสิทธิลาพกัผ่อนประจําปีในปีหนึงได ้  วนัทาํการ เวน้แต่พนักงาน       

สว่นตาํบล ดงัต่อไปนีไมม่สีทิธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีทไีดร้บับรรจเุขา้รบัราชการยงัไมถ่งึ  เดอืน 

( )  ผูซ้งึไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการครงัแรก 

( )  ผูซ้งึลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แลว้ต่อมาไดบ้รรจเุขา้รบัราชการอกี 

( )  ผูซ้งึลาออกจากราชการเพอืดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงหรือเพอืสมคัรรบัเลอืกตงั แลว้ต่อมาไดร้บั

บรรจเุขา้รบัราชการอกีหลงั  เดอืน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

 

 

 

( )  ผูซ้งึถูกสงัใหอ้อกจากราชการในกรณีอนื นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการ

รบัราชการทหาร และในกรณีไปปฏบิตังิานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการแลว้ต่อมาไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการอกี 

  ขอ้ 327.   ถา้ในปีใดพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดมิไดล้าพกัผ่อนประจาํปี หรือลาพกัผ่อนประจาํปีแลว้ แต่ไม่

ครบ  วนัทาํการ  ใหส้ะสมวนัทมีิไดล้าในปีนนัรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปี

ปจัจุบนัจะตอ้งไมเ่กนิ  วนัทาํการ 

  สาํหรบัผูท้ไีดร้บัราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปี ใหม้ีสิทธินาํวนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลา

พกัผ่อนประจาํปีในปีปจัจบุนัไดไ้ม่เกิน  วนัทาํการ 

  ขอ้ 328.   พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาพกัผ่อน ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

จนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้

  ขอ้ 329.  การอนุญาตใหล้าพกัผ่อน ผูม้อีาํนาจอนุญาตจะอนุญาตใหล้าครงัเดียวหรือหลายครงัก็ได ้โดยมิ

ใหเ้สยีหายแก่ราชการ 

  ขอ้ 330.   ผูท้ไีดร้บัอนุญาตใหล้าพกัผ่อนซงึหยุดราชการไปยงัไม่ครบกาํหนด ถา้มรีาชการจาํเป็นเกิดขนึ 

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อีาํนาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏบิตัริาชการก็ได ้

  ขอ้ 331.   พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนกังานส่วนตาํบลทนีบั

ถอืศาสนาอสิลามซงึประสงคจ์ะลาไปประกอบพธีิฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะ ประเทศ 
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 ซาอุดอิาระเบยี ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอปุสมบท

หรอืก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพธิีฮจัย ์ไมน่อ้ยกวา่  วนั 

  ในกรณีมเีหตพุเิศษไม่อาจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนงึ ใหช้แีจงเหตุผลความจาํเป็นประกอบการ

ลา และใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูม้อีาํนาจทจีะพจิารณาใหล้าหรอืไมก่็ได ้

  ขอ้ 332.  พนกังานสว่นตาํบลทไีดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอปุสมบทหรอืไดร้บัอนุญาตใหล้า

ไปประกอบพธีิฮจัยต์ามขอ้  331  แลว้   จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดนิทางไปประกอบพธีิฮจัย ์ภายใน  วนั นบัแต่วนัเริมลา 

และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน  วนั   นบัแต่วนัทลีาสกิขา หรอืวนัทเีดนิทางกลบัถงึประเทศไทยหลงัจาก

การเดนิทางไปประกอบพธิีฮจัย ์

  พนกังานส่วนตําบลทีไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดร้บัอนุญาตใหล้าไป

ประกอบพธีิฮจัยแ์ละไดห้ยุดราชการไปแลว้    หากปรากฏว่ามปีญัหาอุปสรรคทาํใหไ้ม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพธิีฮจัย์

ตามทีขอลาไว ้เมือไดร้บัรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการตามปกติและขอถอนวนัลา ใหผู้ม้ีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาต 

พจิารณาหรืออนุญาตใหถ้อนวนัลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้โดยใหถ้ือว่าวนัทไีดห้ยุดราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจ

สว่นตวั 

  ขอ้ 333.  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัหมายเรียกเขา้รบัการตรวจเลอืก ใหร้ายงานตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อน

วนัเขา้รบัการตรวจเลอืกไม่นอ้ยกว่า 48 ชวัโมง   สว่นพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัหมายเรียกเขา้รบัการเตรยีมพลใหร้ายงานตวัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาภายใน  ชวัโมง นบัแต่เวลารบัหมายเรียกเป็นตน้ไป   และใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืก หรือเขา้รบัการเตรยีมพล 

 

ตามวนัเวลาในหมายเรียกนนัโดยไมต่อ้งรอรบัคาํสงัอนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอไปตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล 

  ขอ้ 334.  เมอืพนกังานสว่นตาํบลทลีานนัพน้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพลแลว้  ให ้

มารายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัิราชการตามปกติต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน  วนั   เวน้แต่กรณีทมีเีหตุจาํเป็น  นายกองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลอาจขยายเวลาใหไ้ดร้วมแลว้ไมเ่กนิ  วนั 

  ขอ้ 335. พนกังานสว่นตาํบลซงึประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตัิการวจิยั ณ  ต่างประเทศ 

ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาต 

  สาํหรบัการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตัิการวิจยัในประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่ง ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาต 

  ขอ้ 336.  พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่ง

ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพอืพจิารณา  โดยถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้น

สว่นนี 

  ขอ้ .  การไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศม ี  ประเภท คือ 

      " ประเภทท ี  "    ไดแ้ก่ การไปปฏบิตังิานในกรณีหนงึกรณีใด ดงัต่อไปน ี

          (1)   การไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ ซงึประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น วาระทตีอ้ง

สง่ไปปฏบิตังิานในองคก์ารนนั 
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           (2)   รฐับาลไทยมขีอ้ผูกพนัทจีะตอ้งสง่ไปปฏบิตังิานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 

          (3)   ประเทศไทยตอ้งส่งไปปฏบิตัิงานเพอืพทิกัษร์กัษาผลประโยชนข์องประเทศตามความตอ้งการ

ของรฐับาลไทย 

      " ประเภทท ี  "    ไดแ้ก่  การไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากประเภทท ี  
 

  ขอ้ 338.  พนกังานสว่นตาํบลทไีปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปนี 

      (1)   เป็นพนกังานส่วนตาํบลและปฏบิตัิราชการประจาํตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกว่าหา้ปี

ก่อนถงึวนัทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตังิาน เวน้แต่ผูท้ไีปปฏบิตังิานในองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดเวลาหา้ปีใหล้ดลงเป็นสองปี 

      สาํหรบัผูท้เีคยไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศประเภทท ี  มาแลว้จะตอ้งมเีวลาปฏิบตัิราชการ

ในส่วนราชการไม่นอ้ยกว่าสองปี นบัแต่วนัเรมิกลบัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ หลงัจากทเีดินทางกลบัจากราชการไปปฏบิตัิงานใน

องคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท ี  ครงัสุดทา้ย 

      (2)   ผูท้ไีปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท ี    ตอ้งมอีายุไม่เกินหา้สบิปีบรบูิรณ์ นบัถงึ

วนัทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตังิาน 

      ( )  เป็นผูป้ฏบิตัิหนา้ทรีาชการมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม มคีวามประพฤติเรียบรอ้ยและไม่อยู่ใน

ระหว่างถกูสอบสวนวา่กระทาํผดิวนิยั 

  การขอยกเวน้หรือผ่อนผนัคุณสมบตัิตาม ( ) วรรคสอง และ ( ) ใหเ้สนอเหตุผลความจําเป็นต่อ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

 

 
 

  ขอ้ .  ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศยนืใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาไปตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาต  และมคีาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัลา

ไปปฏบิตัิงานไดโ้ดยถอืว่าเป็นการไปทาํการใด ๆ  อนัจะนบัเวลาระหว่างนนั เหมอืนเต็มเวลาราชการ มีกาํหนดเวลาไม่เกินสปีี

สาํหรบัการไปปฏิบตัิงานประเภทที  หรือมีกําหนดเวลาไม่เกินหนึงปีสาํหรบัการไปปฏิบตัิงานประเภทที    โดยไม่ไดร้บั

เงนิเดอืน     เวน้แต่อตัราเงนิเดอืนทไีดร้บัจากองคก์ารระหว่างประเทศตาํกว่าอตัราเงนิเดอืนของทางราชการทผูีน้นัไดร้บัอยู่ใน

ขณะนนัใหม้สีทิธิไดร้บัเงนิเดือนจากทางราชการสมทบ ซงึเมอืรวมกบัเงนิเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแลว้ไม่เกินอตัรา

เงนิเดอืนของทางราชการทพีนกังานสว่นตาํบลผูน้นัไดร้บัอยู่ในขณะนนั 

  ขอ้ 340.  พนกังานสว่นตาํบลทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  หากประสงคจ์ะอยู่

ปฏิบตัิงานต่อ ใหย้ืนเรอืงราวพรอ้มทงัเหตุผลความจาํเป็นและประโยชนท์างราชการจะไดร้บัต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพอืพจิารณาอนุญาต และมคีาํสงัใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูน้นัไปปฏิบตัิงานโดยถอืว่าเป็นการไป

ทาํการใด ๆ   อนัจะนบัเวลาระหว่างนนัเหมอืนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายว่าดว้ยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัใหพ้นกังานส่วน

ตาํบลไปทาํการนนัเหมอืนเต็มเวลาราชการไดอ้กีแต่เมอืรวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิสปีี 

  การอนุญาตใหพ้นกังานสว่นตาํบลผูใ้ดไปปฏบิตังิานประเภทท ี   เกนิกวา่หนงึปี ใหผู้บ้งัคบับญัชาสงัใหผู้น้นั

ออกจากราชการในช่วงเวลาทไีปปฏบิตังิานเกินหนึงปีดว้ย 

  ขอ้ 341.  เมอืองคก์ารบริหารสว่นตาํบลไดม้คีาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปปฏบิตังิานตามขอ้  339  หรอืให ้

ไปปฏิบตัิงานต่อหรือใหอ้อกจากราชการตามขอ้  แลว้ ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลรายงานและส่งสาํเนาคําสงัดงักล่าวให ้

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 
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   ขอ้ 342.  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลจดัทาํสญัญาผูกมดัพนกังานส่วนตําบลทีไปปฏิบตัิงานใน

องค์การระหว่างประเทศประเภทที    ใหก้ลบัมารบัราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึงเท่าของระยะเวลาทีไปปฏิบตัิงาน   

พนกังาน   ส่วนตาํบลผูใ้ดปฏิบตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไม่กลบัมารบัราชการหรือกลบัมารบัราชการไม่ครบกาํหนด

ตามสญัญา ใหช้ดใชเ้งนิเบยีปรบัแก่ทางราชการ ดงัน ี

      ( )  ไม่กลบัเขา้รบัราชการเลย ใหช้ดใชเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยทไีดร้บั คูณดว้ยเวลาที

ไปปฏบิตังิานทคีิดเป็นเดอืน เศษของเดอืน ถา้เกนิสบิหา้วนัใหคิ้ดเป็นหนงึเดอืน 

      (2)   กลบัมารบัราชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้บยีปรบัตาม ( )  ลดลงตามสว่น 

การทาํสญัญาตามวรรคหนึงใหเ้ป็นไปตามแบบและวธิีการทา้ยประกาศนี   เมอืจดัทาํแลว้ใหส้่งใหส้าํนกังาน 

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จาํนวน  ชุด 

  ขอ้ 343.  พนกังานส่วนตาํบลทไีปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ เมอืปฏิบตังิานแลว้เสร็จใหร้ายงาน

ตวัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทภีายในสบิวนั นบัแต่วนัถดัจากเสร็จสนิการปฏบิตัิงาน   และใหร้ายงานผลการไปปฏิบตัิงานใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลทราบ  ภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทกีลบัมาปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

  การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึง ใหใ้ชแ้บบรายงานการไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ ตามทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศน ี   

 

 

  ขอ้ 344.  พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาติดตามคู่สมรส ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัจนถงึนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกินสองปี และในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้า

ต่อไดอ้กีสองปี แต่เมอืรวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิสปีี ถา้เกนิสปีีใหล้าออกจากราชการ 

  ขอ้ .   การพจิารณาอนุญาตใหพ้นกังานส่วนตาํบลลาติดตามคู่สมรส  ผูม้อีาํนาจอนุญาตจะอนุญาตให ้

ลาครงัเดียวหรือหลายครงัก็ไดโ้ดยมใิหเ้สยีหายแก่ราชการ แต่เมอืรวมแลว้จะตอ้งไม่เกินระยะเวลาตามทกีาํหนดในขอ้  344  

และจะตอ้งเป็นกรณีทคู่ีสมรสอยู่ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือปฏิบตัิงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่ว่าจะอยู่ปฏิบตัิ

หนา้ทรีาชการหรอืปฏบิตังิานในประเทศเดยีวกนัหรือไม ่

 

  ขอ้ 346.  พนกังานส่วนตาํบลทีไดล้าติดตามคู่สมรสครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้  344 ในช่วงเวลาทีคู่

สมรสอยู่ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือปฏบิตัิงานในต่างประเทศติดต่อกนัคราวหนึงแลว้ ไม่มสีทิธิขอลาติดตามคู่สมรสอกี เวน้แต่คู่

สมรสจะไดก้ลบัมาปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือปฏิบตัิงานประจาํในประเทศไทยต่อมาไดร้บัคาํสงัใหไ้ปปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือไป

ปฏบิตังิานในต่างประเทศอกีในช่วงเวลาใหม ่จงึจะมสีทิธิขอลาติดตามคู่สมรสตามขอ้  344  ไดใ้หม ่

  ขอ้ . กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวน้การปฏิบตัิตามทีกําหนดในส่วนนีใหน้ําเสนอคณะกรรมการ

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

 

สว่นท ี  
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                                                            เบ็ดเตล็ด 

  ขอ้ .   วนั เวลาทาํงาน วนัหยุดตามประเพณี วนัหยุดประจาํปีของพนกังานส่วนตําบล  ใหอ้งค์การ

บรหิารสว่นตาํบลประกาศกาํหนดโดยใหเ้ป็นไปตามทคีณะรฐัมนตรีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้ . เครืองแบบและระเบียบการแต่งเครืองแบบของพนกังานส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือ

ระเบยีบวา่ดว้ยการนนั 

  ขอ้ . ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้ีประกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมสาํหรบั

พนกังานส่วนตาํบล    เพอืเป็นแนวทางการปฏบิตัริาชการและการปฏบิตัิตนของพนกังานส่วนตาํบล โดยใหต้ิดประกาศไวอ้ย่าง

เปิดเผยในสาํนกังานขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

  ขอ้ .  ในการจดัทาํมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ้   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงั

คณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมขนึ  ประกอบดว้ยผูแ้ทนทุกฝ่ายขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

  ขอ้ .  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลรายงานเกียวกบัการคดัเลอืก   การบรรจุ  การแต่งตงั  การเลอืน

ระดบั  การเลอืนขนัเงนิเดอืน  ตลอดจนการรายงานเกยีวกบัการเปลยีนแปลงลกัษณะ  หนา้ท ี ความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง 

 

 

และส่วนราชการ  การเปลยีนแปลงการใชต้าํแหน่ง  การทะเบยีนประวตัิของพนกังานส่วนตาํบล  และการปฏิบตัิการอนื ไปยงั

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล    ( ก.อบต.จงัหวดั )      

  ขอ้ .  เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดม้คีําสงั หรือประกาศเกยีวกบัพนกังานส่วนตาํบล    หรือตามที

กาํหนดในประกาศนี มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  และตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิ   ดงัต่อไปนี 

( )  การสงับรรจุและแต่งตงั  ซงึหมายถึง  การสงับรรจุเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

พนกังานสว่นตาํบล   

                  ( )  การสงัแต่งตงั  ซงึหมายถงึ  การสงัยา้ย โอน รบัโอน เลอืนระดบั 

(3)  การสงัใหไ้ดร้บัเงนิเดือน  เงนิประจาํตําแหน่ง  การใหไ้ดร้บัเงนิเดือนตามคุณวุฒิ การไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนอนื และการเลอืนขนัเงนิเดอืน  

(4)  การสงัประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การสงัผูป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่ง

เดมิหรอืตาํแหน่งอนื   และการสงัใหช่้วยปฏบิตัริาชการ  

(5)  การสงัใหอ้อกจากราชการ   

(6)  การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ 

(7)  การประกาศกาํหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  การกาํหนดอาํนาจหนา้ท ีการแบ่งส่วนราชการ

ภายใน  การจดัตงั  การปรบัปรุง  การรวมหรอืการยุบเลกิการจดัแบ่งสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   

(8)  การประกาศกาํหนดตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบล ตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

การปรบัปรุงเปลยีนแปลงเกยีวกบัตาํแหน่ง  แผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล   
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 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอีอกคาํสงัหรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  โดยส่งสาํเนาคาํสงั หรือประกาศนนัอย่างละ  ฉบบั  ไปใหภ้ายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทอีอก

คาํสงัหรอืประกาศ  และสาํหรบักรณีการบรรจแุละแต่งตงัตาม ( )  ใหส้่งทะเบยีนประวตัพินกังานส่วนตาํบล  ตามขอ้   ของ      

ผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแต่งตงัทไีดก้รอกรายการและตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

  ขอ้ .   เมือคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั)   หรือองค์การบริหารส่วนตําบล   

กาํหนดใหม้กีารประกาศเกยีวกบัการคดัเลอืก  ตามทกีาํหนดในประกาศน ี  ดงัต่อไปนี 

       ( )  การสอบแข่งขนั  เพอืบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการ 

       ( )  การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั 

     ( ) การสอบคดัเลอืกเพอืแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

       (4)   การคดัเลอืก  เพอืแต่งตงัพนกังานสว่นตาํบลตาํแหน่งบรหิาร ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   รายงานไปยงั คณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) โดยส่งสาํเนาประกาศเกียวกบัการคดัเลอืกนนั อย่างละ    ฉบบั  ไปใหภ้ายใน หา้วนัทาํการนบั

แต่วนัทปีระกาศ 
 

  ขอ้ .   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จดัใหม้ทีะเบยีนประวตัิของพนกังานสว่นตาํบลทกุคน โดยจดัเก็บ

ไวท้อีงคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ฉบบั   และส่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   และคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.)  เก็บไวแ้หง่ละ   ฉบบั 

 

 

  การจดัทาํทะเบียนประวตัิของพนกังานส่วนตาํบล  ลกัษณะ รูปแบบ  วธิีปฏิบตัิเกียวกบัทะเบียนประวตั ิ 

วธิีการบนัทึกรายการในทะเบยีนประวตัิ   และการจดัทาํแฟ้มประวตัิพนกังานส่วนตาํบล  ใหน้าํกฎหมายหรือระเบยีบหรือมติ

คณะรฐัมนตรีทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

  ขอ้ .   พนักงานส่วนตําบลผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบตัิการวิจยั         

ในประเทศ  หรอืต่างประเทศ  ไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบยีบ

วา่ดว้ยการลาของพนกังานส่วนตาํบล  ไดร้บัวุฒิเพมิขนึหรอืสูงขนึ  สมรส  หย่า  เปลยีนชอืตวัหรือชอืสกุล หรือตาย ใหอ้งคก์าร

บริหารสว่นตาํบลทอีนุญาตหรือไดร้บัแจง้รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ภายในหา้วนัทาํการ

นบัแต่วนัอนุญาตหรือวนัไดร้บัแจง้ แลว้แต่กรณี 

 

 

หมวด   

การบรหิารงานบคุคลของลูกจา้ง 

  ขอ้ .    ในหมวดน ี

  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศจดัตงัขนึ ตามมาตรฐาน

ทวัไปเกยีวกบัโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

  “ลูกจา้ง”   หมายความว่า  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งชวัคราว  และลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงานขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบล  โดยไมร่วมถงึลูกจา้งของกจิการพาณิชยข์ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
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   “ลูกจา้งประจํา” หมายความว่า  ลูกจา้งรายเดือน รายวนั  และรายชวัโมงทีจา้งไวป้ฏิบตัิงานทีมี

ลกัษณะประจาํโดยไม่มกีาํหนดเวลาการจา้งตามอตัราและจาํนวนทกีาํหนดไวแ้ละรบัเงนิค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้งประจาํ

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล หรอืหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลดว้ย 

  “ลูกจา้งชวัคราว” หมายความว่า ลูกจา้งรายเดือน รายวนั และรายชวัโมงทีจา้งไวป้ฏิบตัิงานทีมีลกัษณะ

ชวัคราว และหรือมีกาํหนดเวลาจา้ง   แต่ทงันีระยะเวลาการจา้งตอ้งไม่เกินปีงบประมาณ   และรบัเงนิค่าจา้งจากงบประมาณ

หมวดค่าจา้งชวัคราวหรอืจากยอดเงนิอนืใด 

  “ลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน” หมายความว่า ลูกจา้งซงึมคีวามรูค้วามชาํนาญในงานเฉพาะอย่าง ทจีะตอ้ง

ปฏบิตัิเป็นอย่างด ี ทงัเคยปฏิบตัิงานชนิดนนัมานานไม่นอ้ยกว่า  ปี  โดยมใีบรบัรองความรูค้วามชาํนาญและความสามารถใน

การทาํงานจากสถานททีาํงานเดมิทผูีน้นัเคยปฏบิตังิานมาแลว้ 

  “เวลาทาํงานปกติ” หมายความว่า  เวลาทาํงานของทางราชการ  หรือเวลาอืนใดทนีายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกาํหนดตามลกัษณะงานใหเ้ป็นเวลาทาํงานปกต ิ

  “วนัหยุดประจาํสปัดาห”์ หมายความวา่  วนัอาทติย ์หรือวนัอนืใดทนีายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนด

ขนึเพอืความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล   โดยอาจกาํหนดวนัหยุดประจาํสปัดาห ์เป็นสองวนัก็ได ้

 

  “วนัหยุดพเิศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดททีางราชการประกาศเป็นวนัหยุดราชการ  นอกจากวนัหยุดประจาํ

สปัดาห ์

 

  “ค่าจา้งอตัราปกต”ิ หมายความวา่  ค่าจา้งรายเดอืน รายวนั และรายชวัโมง รวมถงึเงนิเพมิพเิศษสาํหรบัการ

สูร้บตามอตัราทกีาํหนดจ่ายใหลู้กจา้งสาํหรบัการปฏบิตัิงานปกต ิ

  “ค่าจา้งรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถงึเงนิเพิมพิเศษสาํหรบั  

การสูร้บ 

  “ค่าจา้งรายวนั” หมายความวา่  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัทาํงานปกต ิ รวมถงึเงนิเพมิพเิศษ

สาํหรบัการสูร้บ 

  “ค่าจา้งรายชวัโมง” หมายความว่า  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายชวัโมงในวนัทาํงานปกติ  รวมถงึเงนิ

เพมิพเิศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “คา้จา้งนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจา้งทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  เนืองจากตอ้ง

ปฏบิตัริาชการนอกเวลาทาํงานปกต ิ

  “ค่าจา้งในวนัหยุด” หมายความวา่ ค่าจา้งทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  กรณีสงัใหป้ฏบิตัิ

ราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รือวนัหยุดพเิศษ 

“ค่าอาหารทาํการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารทีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายเดือน  เนืองในการ

ปฏบิตัริาชการนอกเวลาทาํการปกติหรือปฏบิตัริาชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์  หรอืวนัหยุดพเิศษ 

“เงนิช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงนิช่วยเหลอืค่าทาํศพของลูกจา้งทีจ่ายในกรณีลูกจา้งถึงแก่ความตาย                            

ในระหวา่งรบัราชการ 

“ทอ้งถินอืน” หมายความว่า ทอ้งถินทีลูกจา้งตอ้งเดินทางไปปฏิบตัิราชการนอกเขตองค์การบริหาร        

สว่นตาํบลทตีนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิมพูนความรูค้วามชํานาญ หรือประสบการณ์ ดว้ยการเรียน  การวิจยั      

การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏบิตังิานโดยไม่มกีารรบัปรญิญา หรือ  ประกาศนียบตัรวชิาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการนนั   
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 และหมายความรวมตลอดถงึการฝึกฝนภาษา และการรบัคาํแนะนาํก่อนเขา้ฝึกอบรมหรอืการดูงานทเีป็นส่วนหนึงของการ

ฝึกอบรม หรือต่อจากการ ฝึกอบรมนนัดว้ย 

  “ดูงาน” หมายความวา่ การเพมิพูนความรูห้รือประสบการณด์ว้ยการสงัเกตการณ ์

  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
 

สว่นท ี1 

คุณสมบตัิของลูกจา้ง 

  ขอ้ .  ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้ง อย่างนอ้ยจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ ตอ้งหา้มเบอืงตน้  

ดงัน ี

( )  มสีญัชาตไิทย 

( )  มอีายุไม่ตาํกวา่สบิแปดปีบริบูรณ ์และไมเ่กนิหา้สบิหา้ปี 

                     ( )  เป็นผูเ้ลอืมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสุิทธิใจ 

 

 

( )  ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืง 

( )  ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ ไรค้วามสามารถหรอืจติฟนัเฟือนไม่

สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล  ดงันี 

(ก)  โรคเรอืนในระยะตดิต่อหรือในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม 

(ข)  วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค)  โรคเทา้ชา้งในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม 

(ง)  โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ)  โรคพษิสุราเรอืรงั 

  (6)   ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสงัใหพ้กัราชการหรือถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามมาตรฐานทวัไป 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานสว่นตาํบล    ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลสว่น

ทอ้งถนิ  หรือตามกฎหมายอนื 

  (7)    ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัด ี จนเป็นทรีงัเกยีจของสงัคม 

( )  ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจา้หนา้ทใีนพรรคการเมอืง 

( )  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

( )  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิทางอาญา  เวน้

แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกิจ หรือ หน่วยงานอนืของรฐั                       

  (12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป  หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการปฏบิตัิเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

หรอืตามกฎหมายอนื   
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   (13) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป หลกัเกณฑ ์  และวธิีการ

ปฏบิตัเิกยีวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ หรือตาม

กฎหมายอนื  

  (14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

  ขอ้ .   คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   มอีาํนาจพจิารณายกเวน้สาํหรบัลูกจา้งผู ้

ทขีาดคุณสมบตัิตามขอ้  (2)  เป็นรายบุคคลได ้แต่อายุไม่ตาํกวา่สบิแปดปี และไมเ่กินหกสบิปี หรอืการจา้งลูกจา้งลกัษณะผู ้

ชาํนาญงาน  มอีาํนาจพจิารณายกเวน้สาํหรบัลูกจา้งผูท้ขีาดคุณสมบตัติามขอ้ ( ) หรอื (10)  เป็นรายบุคคลได ้ 

                เพอืประโยชนท์างราชการ  ผูท้ขีาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้   (7)  (9)  (10) 

หรือ( )  คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ หรือผูท้ีขาด

คุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  (11) หรือ ( )  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกนิสองปีแลว้  หรอืผูท้ขีาด

คุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  (13)  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแลว้ และมใิช่เป็นกรณีออก

จากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหนา้ที  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )            

อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้  สาํหรบัการขอยกเวน้และการพจิารณายกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะ

ตอ้งหา้ม  ใหน้าํขนัตอนและวธิีการทกีาํหนดสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 

 

สว่นท ี 2 

การกาํหนดตําแหน่ง การจา้ง อตัราค่าจา้ง และการแต่งตงั 

  ขอ้ .  การกําหนดมาตรฐานตําแหน่งของลูกจา้ง และคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งของลูกจา้ง        

ใหเ้ป็นไปตามประกาศกาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งลูกจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล        

( ก.อบต.) กาํหนด 

  ขอ้ . ตาํแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทมีอียู่ในปจัจุบนัซงึกาํหนด ตาํแหน่งนอกเหนือจาก

ตาํแหน่ง ท ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดตามขอ้ หากตาํแหน่งว่างลงใหยุ้บเลกิ หรือปรบัแกไ้ข

ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ตามขอ้  
 

  ขอ้ .  ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัพนกังานส่วนตาํบลหรือขา้ราชการพลเรือนใน

สายผูป้ฏบิตังิานใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงัน ี

         (1)  กาํหนดคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งเหมอืนตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลหรอืขา้ราชการพลเรือน

ตาํแหน่งนนั  และกาํหนดคุณวุฒิทไีมสู่งเกินความจาํเป็นต่อหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 

          (2)  กาํหนดชือตาํแหน่งตามลกัษณะงานทปีฏิบตัิ และไม่ใหซ้าํหรือเหมอืนกบัชอืตาํแหน่งพนกังานส่วน

ตาํบล   

  ขอ้ . ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัลูกจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัใหก้าํหนด

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งและชอืตาํแหน่งเหมอืนตาํแหน่งลูกจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัตาํแหน่งนนั 

ขอ้ .   การจา้งลูกจา้งชวัคราวใหก้าํหนดระยะเวลาการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา ทจีาํเป็นตอ้งมี

ผูป้ฏบิตังิานและใหม้ภีารกจิปริมาณงานทตีอ้งปฏบิตัต่ิอเนอืง  แต่ทงันีระยะเวลาการจา้งตอ้งไมเ่กนิปีงบประมาณ 
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 ขอ้ . การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล   ยกเวน้ลูกจา้งทรีบัค่าจา้ง

จากเงนิอดุหนุนของรฐับาล ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   กาํหนดว่าจะมตีาํแหน่งใด  ในหน่วยงาน

หรือส่วนราชการใด  จาํนวนเทา่ใด   โดยใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตาํบล   จดัทาํแผนอตัรากาํลงัของลูกจา้ง  เพอืใชใ้นการกาํหนด

ตาํแหน่งโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล   ( ก.อบต.จงัหวดั )    

ขอ้ .   กาํหนดใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   มอีาํนาจกําหนดตาํแหน่ง

ลูกจา้งองคก์ารบริหารสว่นตาํบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยใหค้าํนึงถงึภารกิจ อาํนาจหนา้ท ีความ

รบัผิดชอบ ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบตัิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทงัภาระค่าใชจ้่ายขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลทตีอ้งจ่ายในดา้นบุคคล 
 

  ขอ้ .  การกาํหนดตาํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในส่วนราชการต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบล เพอืเป็นกรอบในการกาํหนด

ตาํแหน่ง และการใชต้าํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารสว่นตาํบลแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั) 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  โดยใหจ้ดัทาํและกาํหนดรวมไวใ้นแผนอตัรากาํลงัพนกังานสว่นตาํบล 

 

 

  ขอ้ .  ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัลูกจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบล การกาํหนดตาํแหน่งลูกจา้ง การ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งลูกจา้ง ใหน้าํขอ้กาํหนดในประกาศกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  และประกาศกาํหนดการ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบลมาใชโ้ดยอนุโลม 

  ขอ้ . เพือเป็นการประหยดังบประมาณของทอ้งถนิและไม่ใหม้ีภาระผูกพนัดา้นสวสัดิการของลูกจา้ง    

มากเกินไป ใหพ้จิารณาปรบัใชอ้ตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํทมีอียู่เดิมก่อน หากมคีวามจาํเป็นตอ้งจา้งลูกจา้งใหพ้จิารณาจา้งลูกจา้ง

ชวัคราวก่อน หรือพิจารณาจา้งเหมาบริการ และควรจา้งลูกจา้งประจาํใหน้อ้ยทีสุด โดยใหค้ํานึงถึงการควบคุมงบประมาณ

รายจ่ายเกียวกบัเงนิเดอืน ประโยชนต์อบแทนอนื และค่าจา้งของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง ไมใ่หสู้งกวา่รอ้ยละสสีบิของเงนิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ตามมาตรา   แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2542 

ขอ้ 370.  ตาํแหน่งลูกจา้งทรีบัค่าจา้งจากเงนิอุดหนุนของรฐับาลจะมีตาํแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วน

ราชการใดขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล และมจีาํนวนเท่าใด  ใหเ้ป็นไปตามความ   ตกลงกบัสาํนกังบประมาณ 

  ขอ้  . การจา้งลูกจา้ง  ใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลดาํเนินการโดยวิธีการคดัเลอืก  โดยใหแ้ต่งตงั

คณะกรรมการคดัเลอืกไมน่อ้ยกวา่  3  คน  เพอืดาํเนินการคดัเลอืก 

  การคดัเลอืกตามวรรคหนึง  อาจดาํเนินการโดยวธิีสมัภาษณ์ สอบขอ้เขยีน สอบปฏิบตัิวธีิใดวธิีหนึง  หรือ

หลายวธิีตามความเหมาะสม 

  ขอ้ .   อตัราค่าจา้งลูกจา้งประจาํใหเ้ป็นไปตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งลูกจา้ง ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทา้ยประกาศนี 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงัจา้งลูกจา้ง  ในอตัราค่าจา้งขนัตาํสุดของตาํแหน่ง 

ขอ้ .  การใหลู้กจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งใหเ้ป็นไปตามบญัชีกําหนดอตัราค่าจา้ง ขนัตาํและขนัสูงของ

ลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลทา้ยประกาศนี 
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   ขอ้ . การเพมิค่าจา้งลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไขการเลอืนขนัเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล    

 

ขอ้ .  การใหลู้กจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งเพอืการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่างกลุม่เงนิเดอืน  ใหเ้ป็นไปตาม

บญัชีเปรียบเทยีบขนัค่าจา้งแต่ละกลุ่มเงนิเดือน  กรณีลูกจา้งประจาํไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่างกลุ่มเงนิเดือนทา้ย

ประกาศนี 

ขอ้ .   อตัราค่าจา้งลูกจา้งชวัคราว 

    (1)  ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัตาํแหน่งลูกจา้งประจาํใหไ้ดร้บั อตัราค่าจา้งใน

อตัราค่าจา้งขนัตาํของลูกจา้งประจาํนนั   

      (2)  ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลหรือขา้ราชการพล

เรือนใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งในอตัราเงนิเดอืนขนัตาํของตาํแหน่งพนกังานสว่นตาํบล  หรือขา้ราชการพลเรือนตาํแหน่งนนั 

 

 

      (3)  ลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงานใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํและขนัสูง 

ลูกจา้งประจาํขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามลาํดบัและอตัราทีคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   

เหน็สมควร 

  ขอ้ .  การจา้งลูกจา้งทมีีเงอืนไขใหจ้า้งจากผูม้ีคุณวุฒิ  ใหจ้า้งในอตัราค่าจา้งตาม วุฒิและเงอืนไขที

กาํหนดไว ้  ในกรณีจา้งผูท้สีาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศใหถ้ืออตัราค่าจา้งตามอตัรา   เงนิเดือนทีคณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

  ขอ้ .   การจา้งลูกจา้ง ใหด้ ําเนินการจา้งจากบญัชีผูไ้ดร้บัการคัดเลอืกตามลาํดบัทีของผูไ้ดร้บัการ

คดัเลอืก  ตามขอ้  

  ขอ้ .   การจา้งลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)  

กาํหนดอตัราค่าจา้งตามทเีหน็สมควรตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งตามขอ้  (33)   

  ขอ้ .   การจา้งและแต่งตงัลูกจา้งใหด้าํรงตาํแหน่งใด  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเป็นผูแ้ต่งตงั  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    

  ขอ้ .  การโอนลูกจา้งประจาํระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรอืกบัหน่วยราชการอนือาจกระทาํได ้ใน

กรณีเจา้ตวัสมคัรใจและผูม้ีอาํนาจจา้งทงัสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทงันี ในการแต่งตงัหรือใหพ้น้จากตําแหน่งแลว้แต่กรณี       

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งและไดร้บั

ค่าจา้งในอตัราทไีมสู่งกวา่เดมิ และใหน้บัเวลาการทาํงานต่อเนอืงกนั 

 

ขอ้ .  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ ประสงคจ์ะกลบัเขา้รบัราชการ  หากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการ  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สงัจา้งและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง  และรบั

ค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานส่วนตาํบล โดยอนุโลม 
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 ขอ้ . ลูกจา้งประจาํผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการ ทหาร และพน้จาก

ราชการทหารโดยไม่มคีวามเสยีหาย   ถา้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจาํ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดิมภายใน

กาํหนดหนงึรอ้ยแปดสบิวนั นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร    

 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงัจา้งและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งและรบัค่าจา้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานสว่นตาํบล โดยอนุโลม 

ขอ้ . การแต่งตงัลูกจา้งประจาํผูด้าํรงตําแหน่งใดไปดาํรงตาํแหน่งใหม่  ผูน้นัตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งใหมท่กีาํหนดในขอ้  360 

  

 

 

 

สว่นท ี3 

วนิัยและการรกัษาวนิัย 

  ขอ้ .   ลูกจา้งตอ้งรกัษาวนิยัโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตาม  ถอืวา่ผูน้นักระทาํผิด

วนิยั  จกัตอ้งไดร้บัโทษตามทกีาํหนดไว ้

  ขอ้ . วินยัของลูกจา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัวินยัและ การรกัษาวินยัและการ

ดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานสว่นตาํบล ซงึนาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

สว่นท ี4 

การออกจากราชการ 

  ขอ้ 387.    ลูกจา้งออกจากราชการ  เมอื 

( )  ตาย 

( )  พน้จากราชการตามระเบยีบว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

( )  ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

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

( )  ครบกาํหนดการจา้ง 

( )  ถกูสงัลงโทษปลดออก  หรอืไลอ่อก 

( )  ขาดคุณสมบตัติามขอ้  358 

วนัออกจากราชการตาม ( ) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการใหอ้อกจากราชการและหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขเกยีวกบัการใหอ้อกจากราชการของพนกังานสว่นตาํบล   โดยอนุโลม 
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   ขอ้  .  การลาออกของลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการให ้ ออกจาก

ราชการของพนกังานสว่นตาํบล โดยอนุโลม  

ขอ้ . ลูกจา้งผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  ใหน้ายกองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลสงัใหผู้น้นัออกจากราชการ 

  วนัออกจากราชการตามขอ้นี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานส่วนตาํบล 

โดยอนุโลม 

ขอ้  .  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํนาจสงัใหลู้กจา้งออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล (ก.อบต. จงัหวดั ) เมอืปรากฏวา่ 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดขาดคุณสมบตัิตามขอ้  358 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อาจปฏบิตัิราชการในหนา้ทขีองตนไดโ้ดยสมาํเสมอ  หรอืไมอ่าจปฏิบตัหินา้ที

ราชการของตนไดอ้นัเป็นผลเนอืงมาจากตอ้งตกอยู่ในภยนัตรายใด ๆ และเวลา  ไดล้ว่งพน้ไปเกินหกสบิวนั  ยงัไมม่ผูีใ้ดพบเหน็ 

 

 

 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดหย่อนความสามารถดว้ยเหตุใดในอนัทจีะปฏบิตัิหนา้ทขีองตน  หรือประพฤติหนา้ทขีอง

ตน หรอืประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทหีรอืบกพร่องในหนา้ทดีว้ยเหตุอนัใด  และนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

เหน็ว่า  ถา้ใหผู้น้นัรบัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ  ก็ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการขนึ

ทาํการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้   สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิีการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัวนิยัและการ

รกัษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานสว่นตาํบลโดยอนุโลม 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดถูกกลา่วหาว่ากระทาํผิดวนิยัอย่างรา้ยแรงและไดม้กีารสอบสวนตาม   หลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไขเกียวกบัวนิยัและการรกัษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานส่วนตาํบล แลว้  การสอบสวนไม่ไดค้วามว่า

กระทาํผดิทจีะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แต่มมีลทนิ  หรือมวัหมองในกรณีทถีูกสอบสวน ซงึจะใหป้ฏิบตัิราชการต่อไป

อาจจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีด  ใหจ้าํคุกในความผิดทไีดก้ระทาํโดยประมาท  

หรอืความผดิลหุโทษ  ซงึยงัไมถ่งึกบัจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

( )  ลูกจา้งผูใ้ดขาดราชการบอ่ยครงั ซงึยงัไมถ่งึกบัจะตอ้งถกูลงโทษปลดออก หรือ  ไลอ่อก 

( )  ยุบเลกิตาํแหน่ง 

วนัออกจากราชการตามขอ้นี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการใหอ้อกจากราชการของ

พนกังานสว่นตาํบล โดยอนุโลม 

การใหอ้อกจากราชการตามขอ้นีไมถ่อืเป็นโทษทางวนิยั 

 

สว่นท ี 5 

การอทุธรณ์  การพจิารณาอทุธรณ์  และการรอ้งทกุข ์

  ขอ้ .  ลูกจา้งผูใ้ดถกูสงัลงโทษหรอืถกูสงัใหอ้อกจากราชการตามขอ้    ตามประกาศนีดว้ยเหตใุด ๆ  

ใหผู้น้นัมสีทิธิอทุธรณ์คาํสงัหรอืมสีทิธิรอ้งทกุข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัสทิธิการอทุธรณ์ การพจิารณาอทุธรณ ์และ

การรอ้งทกุขข์องพนกังานสว่นตาํบล โดยอนุโลม 
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สว่นท ี 6 

          การลา 

  ขอ้  .     การลาป่วยของลูกจา้งกาํหนดไวด้งันี 

      (1)   การลาป่วยกรณีปกต ิ

(ก) ในปีหนงึลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกตริะหว่างลาไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั  แต่

ถา้นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเหน็สมควรจะใหล้าโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาต่อไปอกีก็ได ้ แต่ไมเ่กนิหกสบิวนั 

          (ข)  ลูกจา้งชวัคราวทมีรีะยะเวลาการจา้งหนึงปี  มสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลา  

ในช่วงระยะเวลาการจา้งไมเ่กนิสบิหา้วนัทาํการ  ในกรณีทมีรีะยะเวลาการจา้งตงัแต่ เกา้เดอืนขนึไปแต่ไมถ่งึหนึงปีมสีทิธิลาป่วย 

 

โดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาในช่วงระยะเวลาการจา้ไมเ่กนิแปดวนัทาํการ  ในกรณีมรีะยะเวลาการจา้งตงัแต่หกเดอืนขนึ

ไปแต่ไม่ถงึเกา้เดอืน   มสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกตริะหวา่งลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไมเ่กินหกวนัทาํการ  ในกรณี

ทมีรีะยะเวลา   การจา้งตาํกวา่หกเดอืนมสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินสวีนั

ทาํการ 

      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏบิตังิานในหนา้ท ี

            (ก)  ลูกจา้งประจาํป่วยเพราะเหตุปฏบิตัิราชการในหนา้ท ีหรือเนืองจากการปฏบิตัิราชการในหนา้ท ี 

หรือถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทาํตามหนา้ที   ถา้ลาป่วยครบตาม ( ) (ก)  แลว้ยงัไม่หาย และแพทยข์องทางราชการลง

ความเหน็วา่มทีางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานไดก้็ใหล้าป่วยเพอืรกัษาพยาบาล  เท่าทนีายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเหน็สมควรอนุญาตใหล้าโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ  ทงัน ี ถา้เป็นลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้ง

ในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ แต่ถา้แพทยล์งความเหน็ว่าไม่มทีางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายได ้ ก็ใหพ้จิารณาสงัใหอ้อกจากราชการ

เพอืรบับาํเหน็จต่อไป 

            (ข)  ถา้อนัตรายหรอืการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษรา้ยอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว ใน (ก)  ทาํให ้

ลูกจา้งประจําผู ใ้ดตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ  อ ัน เป็นเหตุจะตอ้งส ังใหอ้อกจากราชการตามมาตรฐานทัวไปน ี               

หากผูบ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัของลูกจา้งประจาํผูน้นัพจิารณา  เห็นว่าลูกจา้งประจาํผูน้นัยงัอาจปฏิบตัิหนา้ทอีนืใดทเีหมาะสมได ้ 

และเมอืลูกจา้งประจาํผูน้นัสมคัรใจจะปฏบิตัหินา้ทต่ีอไป ใหย้า้ยลูกจา้งประจาํผูน้นัไปปฏบิตัิหนา้ทใีนตาํแหน่งอนืทเีหมาะสมโดย

ไมต่อ้งสงัใหอ้อกจากราชการก็ได ้ โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

           (ค)  ลูกจา้งชวัคราวป่วยเพราะเหตุปฏบิตัิงานในหนา้ท ีหรอืเนืองจากการปฏิบตัิงานในหนา้ท ี หรือ

ถกูประทุษรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ท ีถา้ลาป่วยครบตาม ( ) (ข)  แลว้ยงัไมห่ายและแพทยข์องทางราชการลงความเหน็วา่มี

ทางทีจะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานได ้  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํนาจอนุญาตใหล้าป่วยเพือ

รกัษาพยาบาล   โดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไดต้ามทเีหน็สมควร  แต่ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนัทงันี  ถา้เป็นลูกจา้งชวัคราวรายวนัและ 

รายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจําสปัดาห ์   และถา้แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางทีจะรกัษาใหห้ายได ้           

ใหพ้จิารณาสงัใหอ้อกจากราชการ 

         ลูกจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อาจปฏบิตังิานได ้ ใหย้นืใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรือในวนัทลีาเวน้แต่กรณี

จาํเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกทมีาปฏบิตัิราชการก็ได ้

         การลาป่วยเกินสามวนั  ตอ้งมใีบรบัรองแพทยแ์ผนปจัจุบนัชนัหนงึสง่พรอ้มกบัใบลาดว้ย  เวน้แต่ผูม้ี

อาํนาจอนุญาตใหล้าจะเหน็สมควรเป็นอย่างอนื 
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   ขอ้ .  ในปีหนึงลูกจา้งประจาํมสีทิธิลากจิสว่นตวั รวมทงัลาไปต่างประเทศ  โดยไดร้บัค่าจา้งอตัรา

ปกติระหว่างลาไม่เกินสสีบิหา้วนัทาํการ  แต่ในปีแรกทไีดร้บัการบรรจุเป็นลูกจา้งประจาํให ้  ไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาไม่เกินสบิหา้

วนั  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดประสงคจ์ะลากจิสว่นตวั  ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้ เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นไม่สามารถขอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอใบลา พรอ้มระบุเหตุ

จาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนก็ได ้  แต่จะตอ้งชแีจงเหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 
 

ขอ้ . การลาพกัผ่อนประจาํปีของลูกจา้งประจาํ ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดสาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล                  

โดยอนุโลม 

 

  ขอ้ .  ลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาคลอดบุตรโดยไดร้บัค่าจา้งนบัรวมวนัหยุดประจาํสปัดาหแ์ละวนัหยุดพเิศษ

ในระหวา่งลาไมเ่กนิเกา้สบิวนั  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ลูกจา้งประจาํทลีาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพือเลยีงดูบุตรเพมิอีก    ใหม้ีสทิธิลากิจ

สว่นตวัเพอืเลยีงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดร้บัค่าจา้งระหวา่งลาไดอ้กีไมเ่กนิ สามสบิวนัทาํการ และใหน้บัรวมใน

วนัลากจิสว่นตวัสสีบิหา้วนัทาํการดว้ย 

  ลูกจา้งชวัคราวรายเดอืนทจีา้งไวป้ฏบิตัิงานต่อเนือง  มสีทิธิลาเนืองจากการคลอดบุตร  ปีหนึงไม่เกินเกา้สบิ

วนั โดยมสีทิธิไดร้บัค่าจา้งระหวา่งลาจากสว่นราชการไม่เกินสสีบิหา้วนั เวน้แต่ กรณีทเีรมิเขา้ปฏบิตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดอืน 

ไมอ่ยู่ในข่ายไดร้บัสทิธิดงักลา่ว 

  ขอ้ .  ลูกจา้งประจาํทยีงัไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยงัไม่เคยไปประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  

เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดอิาระเบยี  ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธีิฮจัยแ์ลว้แต่กรณีมสีทิธิลาโดยไดร้บัค่าจา้ง

อตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึงรอ้ยยีสิบวนั  ในปีแรกทีเริมเขา้ปฏิบตัิงานเป็นลูกจา้งประจาํจะไม่ไดร้บัค่าจา้งระหว่างลา  

ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ผูป้ระสงคจ์ะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพธิีฮจัย ์ ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัก่อนวนั

อุปสมบท  หรือวนัเดินทางไปประกอบพธีิฮจัยไ์ม่นอ้ยกว่าหกสบิวนั  เวน้แต่มเีหตุผลอนัสมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

นอ้ยกวา่หกสบิวนัก็ไดอาํนาจการอนุญาตใหล้าเป็นของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 

  ขอ้ .  การลาเพอืตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหาร เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการฝึกวชิาการทหาร    

เขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม   ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน ี

( )  ลูกจา้งมสีทิธิลาไปรบัการตรวจคดัเลอืกเพอืเขา้รบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการ

ทหารโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหว่างนนั  การลาดงักล่าวจะตอ้งใหผู้ล้าแสดงจาํนวนวนัทตีอ้งเดินทางไปกลบั   และวนัที

ตอ้งอยู่เพอืตรวจคดัเลอืกเขา้รบัราชการทหารเท่าทจีาํเป็น  เพอืประกอบการพิจารณา  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มี

สทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

( )  ลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาเขา้รบัการระดมพล   หรอืเขา้รบัการฝึกวชิาการทหาร  หรือเขา้รบัการทดลอง

ความพรงัพรอ้ม  โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหวา่งการระดมพลหรือเขา้รบั  การฝึกวชิาการทหาร  หรอืเขา้รบัการทดลอง

ความพรงัพรอ้มนนั  แต่ถา้พน้ระยะเวลาของการดงักล่าวแลว้  ไม่มารายงานตวัเพอืเขา้ปฏิบตัิงานภายในเจ็ดวนั  ใหง้ดจ่าย

ค่าจา้งหลงัจากนนัไวจ้นถึงวนัเขา้ปฏิบตัิงานเวน้แต่ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะใหจ่้ายค่าจา้ง

ระหว่างนนัต่อไปอกีก็ไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กนิเจ็ดวนั  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์
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 ( )  ในกรณีลูกจา้งชวัคราว  ลาเขา้รบัการฝึกวชิาการทหาร  ใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไม่เกินหก

สบิวนั  ส่วนการลาเพอืเขา้รบัการระดมพล หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มแลว้แต่กรณีใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไม่เกิน

สามสบิวนั  ลูกจา้งชวัคราวรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ในกรณีการลาตาม  ( )  และ  ( ) หากลูกจา้งไดร้บัเงนิเดือนตามชนัยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแลว้  

ไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

อาํนาจการอนุญาตใหล้าเป็นของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 

 

 

ขอ้ . การลาครงึวนัในตอนเชา้หรอืตอนบ่ายของลูกจา้ง ใหน้บัเป็นการลาครงึวนัตามประเภทการลานนั ๆ 

ขอ้  .  การลาและการจ่ายค่าจา้งระหว่างลานอกเหนือจากทกีาํหนดไวใ้นประกาศนี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   

  อาํนาจการอนุญาตในการลาตามขอ้   ขอ้   ขอ้   และขอ้   ใหเ้ป็นไป ตามทกีาํหนดทา้ย

ประกาศนี 

 
 

สว่นท ี 7 

การจา่ยค่าจา้งและทะเบยีนลูกจา้ง 

  ขอ้ .  หา้มสงัลูกจา้งไปปฏิบตัิราชการในทอ้งถนิอนื  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นแทจ้ริงทตีอ้งใชค้วามรูค้วาม

ชาํนาญพเิศษ  หรอืความไวว้างใจในลูกจา้งนนั  และไมอ่าจหาจา้งไดใ้นทอ้งถนินนั 

 

  ขอ้ .   การปฏบิตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือการปฏบิตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ หรือ

ในวนัหยุดพิเศษซงึจะตอ้งจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยุด  หรือค่าอาหาร  ทาํการนอกเวลาใหก้ระทาํไดใ้นกรณีที

จาํเป็นหรือรีบด่วน  โดยมคีาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาทมีอีาํนาจเป็น หลกัฐาน 

  ขอ้ . การจ่ายค่าจา้งในวนัทาํงานปกต ิ ค่าอาหารทาํการนอกเวลา  ค่าจา้งลูกจา้ง รายวนั และรายชวัโมง  

ค่าจา้งนอกเวลา  และกาํหนดเวลาทาํงานใหเ้ป็นไปดงัต่อไปน ี

( )  ลูกจา้งรายเดอืน 

(ก) กาํหนดใหจ้่ายค่าจา้งเดือนละครงัตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติใหจ่้ายในวนัสนิเดือน  ถา้วนัสิน

เดือนตรงกบัวนัหยุดราชการก็ใหจ้่ายไดใ้นวนัเปิดทาํการก่อนวนัสนิเดอืน ในกรณีทมีคีวามจาํเป็นทจีะกาํหนดวนัจ่ายค่าจา้งเป็น

วนัอนืของเดอืนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

           (ข) กาํหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต่ถา้มงีานเป็นลกัษณะ

พเิศษทจีะเขา้ทาํงานและเลกิงานตามปกติไม่ได ้ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูก้าํหนดโดยจะตอ้งมเีวลาทาํงานไม่นอ้ยกว่าวนัละ

เจ็ดชวัโมง  แต่สปัดาหล์ะไมเ่กนิสสีบิแปดชวัโมง ไมร่วมเวลาหยุดพกั 

            (ค)  การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือปฏบิตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ หรือ

วนัหยุดพเิศษแลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบหรอืกฎหมายเกยีวกบัการจ่ายเงนิค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

      (2)   ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง 



112 

            (ก)  กาํหนดใหจ้่ายค่าจา้งเดอืนละครงั  ในกรณีทมีคีวามจาํเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้งมากกวา่เดอืน

ละครงั  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

       ในกรณีจ่ายค่าจา้งเดอืนละครงั  โดยปกติใหจ้่ายในวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของเดอืน  หน่วยงาน

ใดมคีวามจาํเป็นทจีะกาํหนดวนัเริมจ่ายเป็นวนัอนืของเดอืนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนุมตั ิ     จากนายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

        ในกรณีจ่ายค่าจา้งมากกว่าเดือนละครงั ใหห้น่วยงานกําหนดวนัจ่ายเงิน ค่าจา้งตามความ

เหมาะสมไดโ้ดยขออนุมตัจิากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 

 

           (ข)  กาํหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต่  ถา้มีงานเป็น

ลกัษณะพเิศษทจีะเขา้ทาํงานและเลกิงานตามปกตไิม่ได ้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูก้าํหนดโดยจะตอ้งมเีวลาทาํงานวนัละไม่นอ้ย

กวา่เจ็ดชวัโมง  แต่สปัดาหล์ะไมเ่กนิสสีบิแปดชวัโมง   ไมร่วมเวลาหยุดพกั 

           (ค)  การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติติดต่อกนัเกินสามชวัโมงขึนไป  ใหจ่้ายค่าจา้งไดใ้น

อตัราหนงึเท่าครงึของค่าจา้งอตัราปกต ิ

  ขอ้ .    การจ่ายค่าจา้งในกรณีวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ สาํหรบัลูกจา้งรายเดือนไม่หกั ค่าจา้ง  ลูกจา้ง

รายวนัและรายชวัโมงไมจ่่ายค่าจา้ง 

  สาํหรบัการจา่ยค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าปฏบิตังิานในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน ี

      (1)   ลูกจา้งรายเดอืน  จ่ายตามขอ้    (1) (ค) 

      (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  จ่ายค่าจา้งใหส้องเท่าของค่าจา้งอตัราปกตติามระยะเวลาทาํงาน 

ขอ้ .    การจ่ายค่าจา้งในกรณีในวนัหยุดพเิศษ  สาํหรบัลูกจา้งรายเดอืนไม่หกัค่าจา้งลูกจา้งรายวนัและ

รายชวัโมงจ่ายค่าจา้งอตัราปกต ิ

  สาํหรบัการจ่ายค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าทาํงานในวนัหยุดพเิศษ  ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน ี

( )  ลูกจา้งรายเดอืน  จ่ายตามขอ้    (1)  (ค) 

( )  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง จ่ายค่าจา้งเพมิใหอ้กีหนึงเท่าของค่าจา้งอตัรปกติตามระยะเวลาทาํงาน 

  ขอ้ .   การจ่ายค่าจา้งในกรณีลูกจา้งถกูสงัใหไ้ปปฏบิตังิานในทอ้งถนิอนืตามขอ้ 400  ใหถ้อืปฏบิตัดิงันี 

    (1)  ลูกจา้งรายเดือนใหจ่้ายค่าจา้งรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไปราชการ โดยไม่มีสิทธิไดร้บั

ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

    (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมงใหถ้อืปฏบิตัดิงัน ี

           (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดนิทางไปปฏบิตัิงาน  หรือเดนิทางกลบัสาํนกังานทตีงัปกตหิรือสถานทอียู่  

ไม่ว่าจะเป็นวนัทาํงานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รือวนัหยุดพิเศษใหจ้่ายค่าจา้งอตัราปกติ  ไม่มกีารจ่าย

ค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยุดตามขอ้  และขอ้   

           (ข) ลูกจา้งซงึทาํหนา้ทคีนรถหรือคนเรือ  ซงึไดป้ฏบิตัิหนา้ทใีนขณะเดนิทางครบกาํหนดเวลาทาํงาน

ปกติประจาํวนัแลว้  หากยงัคงตอ้งปฏบิตัหินา้ทดีงักลา่วต่อไปอกีสาํหรบัวนันนัใหจ้่ายค่าจา้งนอกเวลาไดต้ามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้น

ขอ้    (2)  (ค) 
 

  การปฏิบตัิงานในวนัทาํงานปกติ  การปฏิบตัิงานนอกเวลา  การปฏิบตัิงานในวนัหยุด   หรือในกรณีใน

วนัหยุดพเิศษ  ใหจ้่ายค่าจา้งไดต้ามเกณฑท์เีคยจ่าย  เสมอืนปฏิบตัิงานในสาํนกังานทตีงัปกติ  เวน้แต่ในกรณีวนัหยุดประจาํ

สปัดาหซ์งึปกตไิม่จ่ายค่าจา้งให ้ ใหจ้่ายค่าจา้งอตัราปกต ิ
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   ขอ้ .    ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหว่างรบัราชการ ใหจ่้ายค่าจา้งจนถงึวนัทถีงึแก่ความตายหรือเพยีง

วนัทมีสีทิธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถงึแก่ความตาย  และใหจ้่ายเงนิช่วยพเิศษจาํนวนสามเท่าของอตัราค่าจา้งปกติทงัเดอืนในเดือน

สุดทา้ยก่อนวนัถงึแก่ความตาย  ในกรณีลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  ใหถ้อืเสมอืนว่าลูกจา้งผูน้นัมาปฏิบตัิงานเต็มเดือนเป็น

เกณฑค์าํนวณเงนิช่วยพเิศษ 

 

 
 

  ขอ้ .    ลูกจา้งประจาํซงึถกูสงัพกัราชการผูใ้ดถงึแก่ความตาย  ผูม้อีาํนาจไดว้นิิจฉยัตามขอ้    แลว้

สงัจ่ายค่าจา้งเป็นจาํนวนเท่าใด  ใหจ่้ายค่าจา้งตามจาํนวนทวีนิิจฉยัใหจ้นถงึวนัทถีงึแก่ความตายหรอืเพยีงวนัทมีสีทิธิไดร้บัค่าจา้ง

ก่อนวนัถงึแก่ความตาย  นอกจากนใีหจ้่ายเงนิช่วยพเิศษอกีจาํนวนหนึงเป็นจาํนวนสามเทา่ของจาํนวนค่าจา้งนนั 

  ถา้ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัแลว้สงัไมจ่่ายค่าจา้ง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พยีงวนัสุดทา้ยทผูีน้นัมาปฏบิตัิงานและไมม่กีาร

จ่ายเงนิช่วยพเิศษ 

  ขอ้ . ลูกจา้งทขีาดหรือหนีราชการหา้มมใิหจ้่ายค่าจา้งสาํหรบัวนัทขีาดหรือหน ีราชการนนั 

  ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหวา่งขาดราชการ  ใหจ้่ายค่าจา้งใหเ้พยีงวนัสุดทา้ยทผูีน้นัมาปฏบิตังิานและไมม่กีาร

จ่ายเงนิช่วยพเิศษ 

  ขอ้ .  ค่าจา้งทจี่ายตามขอ้    ถงึขอ้   เป็นทรพัยส์นิของผูต้ายในขณะตาย  และใหจ้่ายแก่ผูม้ี

สทิธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก 

  เงนิช่วยพเิศษตามขอ้   หรอืขอ้    ใหจ้่ายแก่บคุคลซงึลูกจา้งไดแ้สดงเจตนาระบุไวเ้ป็นหนงัสอืตาม

แบบทแีนบทา้ยประกาศน ี

  ถา้ลูกจา้งผูต้ายมไิดแ้สดงเจตนาระบุไวต้ามวรรคสอง  หรือบุคคลซงึลูกจา้งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาระบุไวไ้ด ้

ตายไปเสยีก่อน  ใหจ้่ายแก่บุคคลตามลาํดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปน ี

      (1)  คู่สมรส 

      (2)  บุตร 

      (3)  บดิามารดา 

      (4)  ผูท้ไีดอ้ยู่ในอุปการะของผูต้ายตลอดมา   โดยจาํเป็นตอ้งมผูีอุ้ปการะและ   ความตายของผูน้นัทาํ

ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเพราะขาดความอุปการะ  ซงึนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เห็นว่ามหีลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอ้ยู่ใน

อปุการะของผูต้าย 

      (5)  ผูท้ีอุปการะเลียงดูใหก้ารศึกษาผูต้ายมาแต่เยาว ์ ซึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่ามี

หลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอ้ปุการะผูต้าย 

  เมอืปรากฏว่ามบีุคคลในลาํดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบุคคลนนัมสีทิธิรบัเงนิช่วยพเิศษแต่ในลาํดบัเดยีว  

ผูท้อียู่ในลาํดบัถดัไปไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิช่วยพเิศษ 

  ถา้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่มตีวัมาขอรบัภายในระยะเวลา    ปี  นบัแต่วนัทลูีกจา้งผูน้นัถงึแก่ความตาย  

การจ่ายเงนิช่วยพเิศษก็เป็นอนัไมต่อ้งจ่าย 

  ในกรณีทอีงคก์ารบริหารสว่นตาํบลมคีวามจาํเป็นตอ้งเขา้เป็นผูจ้ดัการศพลูกจา้งผูถ้งึ แก่ความตาย เพราะไม่

มผูีใ้ดเขา้จดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลหกัค่าใชจ่้าย จากเงนิช่วยพเิศษทตีอ้งจ่ายตามประกาศนีได ้

เทา่ทจี่ายจรงิ  และมอบสว่นทเีหลอืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั 
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   ขอ้ . องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีความจาํเป็นทจีะตอ้งสงัใหลู้กจา้งประจาํไปฝึกอบรม  หรือดู

งาน เกียวกบัหนา้ททีลูีกจา้งประจาํนนัปฏิบตัิอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติตลอด

ระยะเวลา 

 

 

 

ทไีปฝึกอบรมหรือดูงานนนั  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูอ้นุมตัิ  ลูกจา้งประจาํรายวนัและราย

ชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์
 

  ขอ้ . ลูกจา้งประจาํทถีกูกลา่วหาวา่กระทาํผิดวนิยัอย่างรา้ยแรงจนถกูตงักรรมการสอบสวน หรอืถูกฟ้อง

คดอีาญาหรอืตอ้งหาว่ากระทาํความผิดอาญา  และถูกสงัพกัราชการไวก่้อนจนกว่าคดหีรือกรณีถงึทสุีด  การจ่ายค่าจา้งระหว่าง

พกัราชการ  ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน ี

      (1)  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดถูกสงัพกัราชการ  ใหง้ดการเบกิจ่ายค่าจา้งตงัแต่วนัทถีูกสงัพกัราชการไวก่้อน  

เวน้แต่ลูกจา้งผูน้นัไดป้ฏบิตัริาชการตามหนา้ทลีว่งเลยวนัใหพ้กัราชการ  เพราะมไิดท้ราบคาํสงั  ใหเ้บกิจ่ายค่าจา้งใหถ้งึวนัททีราบ  

หรอืควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

      (2)  ถา้ปรากฏว่าลูกจา้งประจาํผูถู้กสงัพกัราชการไวก่้อน มิไดก้ระทาํความผิดและไม่มมีลทนิหรือมวั

หมอง  ใหจ้่ายค่าจา้งใหเ้ต็มอตัราปกต ิ

      (3)  ถา้ปรากฏว่าลูกจา้งประจาํผูถู้กสงัพกัราชการไวก่้อน  มไิดก้ระทาํความผดิแต่มมีลทนิหรือมวัหมอง  

หรอืกระทาํความผดิ  แต่ถูกลงโทษไมถ่งึปลดออก  หรอืไลอ่อก  ใหจ้่ายค่าจา้งได ้ครึงหนงึของค่าจา้งอตัราปกต ิ

      (4)  ถา้ปรากฏว่าลูกจา้งประจาํผูถ้กูสงัพกัราชการไวก่้อน  ไดก้ระทาํความผดิและถูก ลงโทษถงึปลดออก  

หรอืไลอ่อก  หา้มจ่ายค่าจา้ง 

      (5)  ในกรณีลูกจา้งประจาํซงึถูกสงัพกัราชการไวก่้อน  ผูใ้ดถงึแก่ความตายก่อนคด ีหรือกรณีถงึทสุีด  

ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตาํบลพจิารณาวินิจฉยัต่อไปดว้ยว่าควรจะจ่ายค่าจา้งระหว่างเวลานนัหรือไม่เพยีงใด  โดยอนุโลม  

(2) (3) และ ( )  ทงันีใหจ้่ายค่าจา้งตามจาํนวนทวีนิิจฉยัให ้  จนถงึวนัทถีงึแก่ความตายหรอืเพยีงวนัทมีสีทิธิไดร้บัค่าจา้งก่อนถงึ

แก่ความตาย 

  กรณีใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ใหถ้อืปฏบิตัทิาํนองเดยีวกบัการจ่ายค่าจา้งระหว่าง พกัราชการ 

  ลูกจา้งชวัคราวไม่มสีทิธิไดร้บัค่าจา้งระหว่างถกูสงัใหพ้กัราชการ  หรอืถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  เวน้

แต่ลูกจา้งผูน้นัไดป้ฏบิตัิราชการตามหนา้ทลีว่งเลยวนัใหพ้กัราชการไวก่้อน  เพราะมไิดท้ราบคาํสงั  ใหเ้บกิจ่ายค่าจา้งใหถ้งึวนัที

ทราบหรือควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

  อตัราลูกจา้งระหว่างพกัราชการ  ไม่ถอืเป็นอตัราว่าง 

  ขอ้ .  ใหน้ําความในขอ้   มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งประจาํระหว่างอุทธรณ์หรือรอ้งทุกข์

คาํสงัลงโทษปลดออก ไลอ่อก หรือคาํสงัใหอ้อกจากราชการหรือระหว่างถูกพนกังานสอบสวนควบคุมตวัดาํเนินคดอีาญา  หรือ

ถกูควบคุมตวัตามคาํพพิากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ้ . การจ่ายค่าจา้งของผูซ้งึถูกลงโทษตดัค่าจา้ง  ถา้ภายหลงัผูน้นัไดร้บัการ  แต่งตงัหรือปรบัค่าจา้ง  

โดยไดร้บัค่าจา้งต่างจากเดมิและยงัไมพ่น้โทษตดัค่าจา้ง  ใหค้งตดัค่าจา้งต่อไป   ตามจาํนวนเดมิ 
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  การจ่ายค่าจา้งในกรณี 

      (1)  ลาออก  ใหจ้่ายใหถ้งึวนัก่อนถงึกาํหนดลาออก แต่ถา้ถงึกาํหนดลาออกแลว้ยงัไม่ไดร้บัทราบคาํสงั

อนุญาตใหล้าออก  และลูกจา้งผูน้นัยงัคงปฏบิตัริาชการต่อมา ใหจ้่ายไดถ้งึวนัทราบคาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (2)  ปลดออก  หรือไลอ่อก  ใหจ้่ายไดถ้งึวนัก่อนระบุในคาํสงั  แต่ถา้ยงัไม่รบัทราบ  คาํสงัและลูกจา้ง  

ผูน้นัยงัคงปฏบิตัริาชการต่อมา  ใหจ่้ายไดถ้งึวนัทราบคาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (3)  พน้จากราชการเพราะเกษยีณอายุ  ใหจ่้ายไดถ้งึวนัสนิปีงบประมาณ 

  การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งผูท้ีมิไดม้าปฏิบตัิราชการนอกเหนือจากทีกําหนดไวใ้นประกาศนี  และเป็นกรณี

เดียวกบัทกีฎหมายว่าดว้ยการนนับญัญตัิสทิธิไวส้าํหรบัขา้ราชการ หรือคณะรฐัมนตรีกาํหนดสทิธิใหจ้่ายเงนิเดอืนขา้ราชการไว ้

แลว้  ให ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าจา้งลูกจา้งใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย  หรอืมติคณะรฐัมนตรดีงักลา่ว โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศนี 

  ขอ้ .   ลูกจา้งมสีทิธิไดร้บัเงนิทาํขวญัตามระเบยีบหรือกฎหมายเกียวกบัการจ่ายเงนิทาํขวญัขา้ราชการ

และลูกจา้งซงึไดร้บัอนัตรายหรอืป่วยเจ็บเพราะการปฏบิตังิานในหนา้ท ี

  ขอ้ .    ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจา้งประจาํขององค์การบริหาร  

ส่วนตาํบล  ดาํเนินการจดัทาํทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   แกไ้ขและเปลยีนแปลงรายการต่าง ๆ  ให ้

เป็นปจัจุบนัเสมอ  และเก็บรกัษาไว ้ ณ  องคก์ารบริหารสว่นตาํบล  

  เมอืมคีาํสงัแต่งตงัลูกจา้งประจาํผูใ้ดไปต่างสงักดั  ใหส้ว่นราชการเดมิมอบทะเบยีนลูกจา้งประจาํใหลู้กจา้งผู ้

นนันาํไปมอบแก่สว่นราชการทสีงักดัใหม่ทกุครงั 

  ทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ถอืเป็นเอกสารลบัของทางราชการไม่พงึเปิดเผยต่อ

ผูอ้นื  การขอคดัทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารสว่นตาํบล  หรอืตรวจสอบรายการใหด้าํเนินการขออนุมตัิตามระเบยีบ

ของทางราชการ 

ขอ้ . การเปลยีนอตัราค่าจา้งลูกจา้งประจาํรายวนัเป็นอตัราค่าจา้งรายเดอืนใหเ้อายสีบิหกวนัทาํการคูณ

ดว้ยอตัราค่าจา้งรายวนัทลูีกจา้งผูน้นัไดร้บัในปจัจุบนั  โดยปดัเศษขึนเป็น เกณฑพ์จิารณาแต่ตอ้งไม่เกินกว่าอตัราค่าจา้งขนัสูง

ของตาํแหน่งนนั 

ขอ้ . ใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตั ิราชการ และการปฏิบตัิตน

ตามประกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานส่วนตาํบล  ตามทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบล

กาํหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ้ .    ผูใ้ดเป็นพนักงานส่วนตาํบล  และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวนัที

ประกาศนีมผีลใชบ้งัคบั ใหผู้น้นัเป็นพนกังานส่วนตาํบล และดาํรงตาํแหน่งในสายงานนนัตามประกาศนีต่อไป  โดยใหไ้ดร้บั

เงนิเดอืนและสทิธิประโยชนเ์ช่นเดมิ                                 
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ขอ้  .   ผูใ้ดเป็นลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนวนัที

ประกาศนมีผีลใชบ้งัคบั   ใหผู้น้นัเป็นลูกจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลและ   ดาํรงตาํแหน่งนนัตามประกาศนีต่อไป  โดยให ้

ไดร้บัค่าจา้ง สทิธิและประโยชน ์ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเช่นเดมิ 

 

ขอ้ .   การใดทเีกยีวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอียู่ระหว่างการดาํเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีการะเบยีบพนกังานส่วนตาํบล  พ.ศ. 2539  ซงึใชบ้งัคบัอยู่ก่อนทปีระกาศนีมผีลใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการ

ต่อไปตามท ีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   กาํหนด  ทงันี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทวัไปที

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

 

ขอ้ .  การใดทเีกียวกบัการบริหารงานบคุคลของลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทมีไิดก้าํหนดไวใ้น

ประกาศนี   ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข หรือวธิีการทกีาํหนดสาํหรบั     พนกังานสว่นตาํบล มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 

    ประกาศ  ณ  วนัท ี 18  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2545 

              ชยัฤกษ ์      ดษิฐอาํนาจ 

( นายชยัฤกษ ์    ดษิฐอาํนาจ ) 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 ประธานกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 

จ่าสบิเอกวฒันชยั     บญุมานะ 

( วฒันชยั  บุญมานะ ) 

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสนามจนัทร ์

ผูเ้รียบเรียง 

 

 

อรรถกรณ ์ เจยีมทอง 

( นายอรรถกรณ ์ เจยีมทอง ) 

บุคลากร 

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลสนามจนัทร ์

ผูพ้มิพเ์รียบเรียง 

ขอ้มลู ณ  ตุลาคม  

 


