ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดแพร่
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่ วนตาบล
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญั ญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีความเป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริ หาร และ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และจะต้องอยูภ่ ายใต้มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หาร งาน
บุคคลสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
กาหนด คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2545 เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2545 ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดแพร่
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนด บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ ก.อบต. ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
“ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ” หมายความว่า คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
“ พนักงานส่วนตาบล ” หมายความว่า พนักงานส่ วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบล โดยมีตาแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริ หารส่วนตาบล
" พนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ข้าราชการกรุ งเทพ
มหานคร พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรื อพนักงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่ วนตาบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น นามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
“ ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น นอกจาก
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ รักษาการตามประกาศนี้ และ
ให้มีอานาจตีความหรื อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
ข้อ 6 ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
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(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ดังนี้
(ก) โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทัว่ ไป หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป หรื อ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 7 ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้า
รับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซ้ ่ ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรื อ (14)
(2) ผูซ้ ่ ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรื อ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรื อราชการเกิน
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สองปี แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) ผูซ้ ่ ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13 ) ซึ่งได้ออกจากงานหรื อราชการเกินสามปี แล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้อ 8 ผูท้ ี่เป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 6
ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรื อได้รับการยกเว้นในกรณี ขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้พิจารณาถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของทาง
ราชการที่จะได้รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุมปรึ กษา
ยกเว้นคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสี ยงสี่ ในห้าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติ
ให้กระทาโดยลับ
ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณี การขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้าม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้
เข้ารับราชการได้ ดังนี้
(1) ผูซ้ ่ ึงขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็ น
พนักงานส่วนตาบล และเป็ นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้น
ได้ ให้ผนู ้ ้ นั ยืน่ คาขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีขาด
คุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมีผมู ้ ีเกียรติอนั ควรเชื่อถือได้ไม่นอ้ ยกว่าสองคน
เป็ นผูร้ ับรองความประพฤติ ให้ยนื่ คาขอและหนังสื อรับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
(2) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้น
ในกรณีขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อสมัครหรื อกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
จะยืน่ คาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรื อประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ผนู ้ ้ นั ประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้

(3) ในกรณี ที่มีผยู ้ นื่ คาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
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( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ส่งเรื่ องให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณา หรื อ กรณี
ยืน่ ต่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผูย้ นื่ คาขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรื อการทางาน การประกอบคุณงามความดี
ความผิดหรื อความเสื่ อมเสี ย และความประพฤติของผูน้ ้ นั โดยให้สอบสวนจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้า
งาน และผูม้ ีเกียรติซ่ ึงอยูใ่ กล้ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผูน้ ้ นั เข้า
รับราชการหรื อไม่ ถ้าต้องการรับ ก็ให้แจ้งและส่ งเรื่ องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการ
สอบสวนนั้นให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการต่อไป และหาก
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ตอ้ งการรับผูย้ นื่ คาขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็ น
หนังสื อให้ผนู ้ ้ นั และเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
(4) ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่แจ้งผล
การพิจารณาตาม (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายใน
หกเดือนนับแต่วนั ที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่ องไปให้ถือว่า
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นไม่ตอ้ งการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ยุติเรื่ องและแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้รับเรื่ อง
การสอบสวนตาม (3) เห็นว่าข้อเท็จจริ งและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก็ให้ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อสมัครสอบ
แข่งขันหรื อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้ผปู ้ ระสงค์จะเข้าเป็ นพนักงานส่วนตาบล ยืน่
คาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) และให้เลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )รวบรวมข้อเท็จจริ งและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้วดาเนินการนาเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาลงมติลบั ตามข้อ 9
(7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณา
ลงมติสาหรับผูข้ อยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามรายใด และผูน้ ้ นั ไม่ได้รับการยกเว้น
การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามอีก ผูน้ ้ นั จะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ลงมติ
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หมวด 2
การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ ง
ข้อ 11 ตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลมี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป
(2) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป
ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานวิชาชีพ ซึ่งต้องปฏิบตั ิโดยผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผมู ้ ีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชดั โดยมีองค์กรตามกฎหมายทาหน้าที่ตรวจสอบกลัน่ กรองและรับรองการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูก้ ระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี้
• วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
• วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
• วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม
(3) ตาแหน่งประเภทบริ หารระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งระดับ 8 ที่มี
ฐานะและหน้าที่ในการบริ หารงานเป็ นปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 12 การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยูใ่ นส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ต้องคานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐาน
เดียวกันกับข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ข้อ 13 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยูใ่ นส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลัง
ของพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริ หารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความยาก
คุณภาพของงาน และปริ มาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล
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ข้อ 14 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใดเป็ นตาแหน่งระดับใด
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) จัดทาไว้ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ให้จดั ตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงาน
เดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน
ข้อ 15 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นประธาน
(2) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นคณะทางาน
(3) ผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการ
เป็ นคณะทางาน
(4) พนักงานส่วนตาบล
เลขานุการคณะทางาน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริ มาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ใน
องค์การบริ หารส่วนตาบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยกาหนดเป็ นแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั ิงาน ตาม
ภารกิจที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และกาลังคน
ที่ขาดอยูแ่ ละต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการขยายงานหรื อได้รับ
มอบหมายเพิม่ ขึ้น อัตราการสูญเสี ยกาลังคนในแต่ละปี
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(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กาลังคน
ที่มีอยูใ่ นองค์การบริ หารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้ความสามารถ
ของกาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรื อฝึ กอบรมกาลังคนที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยู่
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่างๆ โดยมี
หลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เป็ นไป
ตามประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนดตาแหน่งเป็ น
ตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดทาขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) แล้ว
(ค) ตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล ที่กาหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้องเป็ น
ตาแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ได้จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้
แล้ว สาหรับตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรื อระดับ 3 ทุกตาแหน่งสาย
งาน ให้กาหนดตาแหน่งเป็ นตาแหน่งระดับควบ เป็ นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรื อระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนดเป็ นแผน
อัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทั้งหมด และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็ นรอบปี ที่หนึ่ง ปี ที่สอง และปี ที่สาม
(6) ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลที่จดั ทาขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลกาหนดเป็ นตาแหน่ง
สายงานใด ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ให้กาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
• กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นระดับ 8 หรื อระดับ 7
• อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6 ได้
• กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6
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(ข) องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดกลาง ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
• กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อระดับ 6
• อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6 ได้
• กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6
(ค) องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดเล็ก ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
• กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นระดับ 6
• กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 6
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นขององค์การบริ หารส่วน
ตาบล ให้พิจารณากาหนดได้ตามความเหมาะสม ความจาเป็ น ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริ มาณงาน และให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตาบล ที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั ประกอบด้วย
ข้อ 17 ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีชื่อในการบริ หารงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(2) รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(3) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(4) ผูอ้ านวยการกอง หรื อ หัวหน้าส่วน
ข้อ 18 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จดั ทาขึ้นตามข้อ 16
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
ประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็ นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตาม
ข้อ 16 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
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ข้อ 19 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ 18 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผน
อัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุ ง
แผนอัตรากาลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หาก
องค์การบริ หารส่วนตาบล มีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล มีความเหมาะสม
แล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็ นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดให้มีตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดตามแผนอัตรากาลังแล้ว ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประสานกับองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อจัดสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี สาหรับตั้งจ่ายเป็ นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 21 ในระหว่างการประกาศใช้บงั คับแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล
หากองค์การบริ หารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็ นต้องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลเพิ่มใหม่
นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรื อ
ปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่สามารถปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งโดย
ปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เป็ นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริ หารส่วน
ตาบล ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิม่ ใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลชี้แจงเหตุผล ความ
จาเป็ นที่ตอ้ งขอกาหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา โดยมี
รายการ ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(2) ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรื อปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจาเป็ นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
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(5) ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็ นอื่น
ข้อ 22 กรณี การขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลตาม
ข้อ 21 เป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็ นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) ยังไม่ได้จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ดงั กล่าว ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาร่ างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น
เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน
โดยทัว่ ไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่ องขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่ างมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณาต่อไป
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริ หารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิม่ ใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ 19 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 23 เมื่อองค์การบริ หารส่วนตาบล ได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ใหม่ตามข้อ 21 หรื อข้อ 22 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งรายละเอียดในแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลต่อไป
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใดไม่
เหมาะสมก็ดี การใช้ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
กาหนดก็ดี หรื อลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งใดที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณาปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งนั้นเสี ยใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จะมอบหมายให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการ
แทน ก็ได้
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ในการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริ หารส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดาเนินการให้เป็ นไปตามมติหรื อคาสัง่ นั้น
ข้อ 25 การปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 24
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริ หารส่วนตาบลผูไ้ ด้รับมอบหมาย
มีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลได้
ข้อ 26 การปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาม ข้อ 25 สามารถ
กระทาได้ 5 ประการ ดังนี้
(1) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่ง
(3) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรื อระดับตาแหน่ง
(5) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 27 การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับ
ระดับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
สามารถปรับระดับตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ที่กาหนดในหมวด 9
(2) ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร กรณีองค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอจะขอปรับระดับตาแหน่งให้
สูงขึ้นของตาแหน่งใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 28 การปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่งของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่ง สาย
งาน เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรื อการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
เริ่ มต้นของตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรื อระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล มีอานาจปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการหรื อการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
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ข้อ 29 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน เป็ นการตัดโอนตาแหน่งใน
สายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรื อฝ่ ายหนึ่ง ไปกาหนดเป็ นตาแหน่งในกองอื่นหรื อฝ่ ายอื่น โดยไม่เปลี่ยน
ตาแหน่งสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ ให้สามารถใช้ตาแหน่ง
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริ หารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิ ทธิภาพ โดยให้องค์การบริ หารส่วน
ตาบลเสนอเรื่ องขอปรับเกลี่ยตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ 30 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรื อระดับตาแหน่ง
เป็ นการตัดโอนตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่ วนราชการใด ไปกาหนดเป็ นตาแหน่งในสายงาน
อื่นในส่ วนราชการเดียวกัน หรื อส่ วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วย ก็
ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยูใ่ นกรอบอัตรากาลังให้
สามารถใช้ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริ หารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิ ทธิภาพ โดยให้
องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 31 การยุบเลิกตาแหน่ง เป็ นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยูใ่ นกรอบ
อัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล ที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้
องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอขอยุบเลิกตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็ นตาแหน่งว่าง
กรณี คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอให้ยบุ เลิกตาแหน่ง และองค์การบริ หารส่วนตาบลยังยืนยันใน
ความเห็นเดิม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณาและให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 32 การเสนอขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 และข้อ 30
ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งขอกาหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรื อปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดจาเป็ นต้องปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งใหม่
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(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุ งการกาหนด
ตาแหน่งใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลัง
ที่มีอยูต่ ามแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
ใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็ นอื่น
การเสนอขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจาเป็ นในด้านปริ มาณและคุณภาพของงานเป็ นสาคัญ โดยมิให้ขออนุมตั ิปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชัว่ คราวที่ปฏิบตั ิงานในงานนั้นด้วย
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็ นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลด้วย และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งใน
งานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรใน
งานนั้นได้
ข้อ 33 ในกรณีที่ปริ มาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขอ
อนุมตั ิปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากร
ผูค้ รองตาแหน่งเดิมที่ขออนุมตั ิปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จะขออนุมตั ิปรับปรุ งกาหนดตาแหน่ง ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่วา่ ง
และมีความจาเป็ นน้อยเสี ยก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็ นเร่ งด่วน
ข้อ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ
32 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เห็นว่าการขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
ยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จังหวัด ) หากองค์การบริ หารส่วนตาบลมีความเห็นว่าการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งมีความ
เหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันการขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต. จังหวัด) ให้เสนอเรื่ องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตาบล ( ก.อบต. )
พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึ่ง เป็ น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
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ข้อ 35 ในระหว่างการประกาศใช้บงั คับแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล
หากองค์การบริ หารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็ นต้องปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรื อปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอ
ขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ 36 กรณีการขอปรับปรุ งกาหนดตาแหน่งขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 30
เป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็ นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต. )
ยังไม่ได้จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
ดังกล่าว ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาร่ างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไป
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัว่ ไป
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากมีความ
เห็นชอบตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่ องขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ร่ างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริ หารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ 34 มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ 37 เมื่อองค์การบริ หารส่วนตาบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุ งการกาหนด
ตาแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 ข้อ 30 หรื อข้อ 31 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
รายละเอียดในแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลต่อไป
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หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ส่ วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือน
ข้อ 38 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งและการรับเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานส่วนตาบล ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดสาหรับข้าราชการ
พลเรื อนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย หรื อระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม
ข้อ 39 ให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 1 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 2 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 3 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 4 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 5 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 6 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 7 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 8 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 8
ข้อ 40 พนักงานส่ วนตาบลผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ระดับใด โดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับใดตามข้อ 39 ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่
(1) ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของอันดับนั้นอยูแ่ ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผูน้ ้ นั ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพ และ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อ
วิชาชีพนั้น เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ
และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่กาหนดในข้อ 41

17

(3) ผูน้ ้ นั ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น
และ ก.พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
การศึกษา หรื อวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้นนั้น เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ และขั้นใด ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล อาจปรับให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับและขั้นที่ตามที่กาหนดในข้อ 41
(4) ผูน้ ้ นั ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งในสายงานนั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(5) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม โดยเป็ นความ
ประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตาบลนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงาน
ส่ วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
สูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยูแ่ ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(6) ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งใด ถ้าได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยูแ่ ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับ ที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับเมื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ 41 การกาหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพ
ตามข้อ 40 (2) และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น ตาม
ข้อ 40 (3) ได้รับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนิ นการดังนี้
(1) ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น ต้องเป็ นปริ ญญา
หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่วา่
พนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั จะได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยูก่ ่อน หรื อระหว่างเข้ารับ
ราชการ หรื ออยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
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(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็ นการปรับปรุ งตาแหน่ง
หรื อเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ
ตามตารางกาหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานส่วน
ตาบลผูน้ ้ นั สาเร็ จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนให้
ได้รับตามคุณวุฒิน้ นั รวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก.พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ได้
กาหนดให้ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับมาเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
ในกรณี พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอัตราเงินเดือน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผนู ้ ้ นั รายงานตัวต่อองค์การบริ หารส่วนตาบลหลังสาเร็จ
การศึกษา
ในกรณี ที่ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรื ออยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิตอ้ ง
มีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิม่ ขึ้น หรื อสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ
ราชการและพ้นทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ ั่ง โดยมิให้ยอ้ นหลังข้ามปี งบประมาณ
ในกรณี ที่ได้เสนอเรื่ องราวไว้ก่อนวันเริ่ มต้นปี งบประมาณ และไม่สามารถสั่งปรับให้ใน
วันเริ่ มต้นปี งบประมาณ ก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นปี งบประมาณ
ทั้งนี้ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 42 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ด ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในหมวด
อื่นแห่งประกาศนี้ และได้กาหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็ นอย่างอื่นไว้โดยเฉพาะ ให้พนักงานส่วนตาบลผู ้
นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในหมวดนั้น
ข้อ 43 กรณี อื่นนอกจากที่ได้กาหนดในหมวดนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
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ส่ วนที่ 2
ประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ข้อ 44 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็ นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิราชการของ
พนักงานส่ วนตาบลทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อน
ข้อ 45 องค์การบริ หารส่วนตาบลที่บริ หารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด สามารถ
จัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่ วนตาบลเป็ นพิเศษอีกก็ได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่ วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลกั ษณะเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และเป็ นการจ่ายให้
ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยให้นาเงิน
ในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ท้ งั นี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของพนักงานส่วนตาบลหรื อลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของ
อัตราเงินเดือน หรื อค่าจ้าง
ข้อ 46 องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 45 ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นรายการเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกาหนด และกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่น้ นั
(2) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็ นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอื่น ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศกาหนด
ข้อ 47 เมื่อองค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ 46 แล้ว
ให้เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึงสิ ทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างที่ได้รับ ความจาเป็ น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
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เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศใช้บงั คับต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผล
ใช้บงั คับไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบการกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ 48 การปรับปรุ งการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 46 (1) ให้มีอตั ราค่าตอบแทนเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงจากที่กาหนดไว้
เดิม หรื อการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม
ข้อ 49 การปรับปรุ งการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 46 (2) ให้มีอตั ราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากที่กาหนดไว้
เดิม ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม เว้นแต่ การกาหนดให้มี
อัตราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อนจะได้รับ
หรื อการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น จะกระทามิได้
ข้อ 50 ในกรณีที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การ
บริ หารส่วนตาบลนั้นไม่สามารถบริ หารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการปรับปรุ งหรื อยกเลิกการกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้อ 46 (1) และ (2) เป็ นลาดับแรก เพื่อมิให้ขดั หรื อแย้ง และ
ไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุ งหรื อยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 48 หรื อข้อ 49 โดยอนุโลม
ข้อ 51 พนักงานส่ วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ 52 พนักงานส่ วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
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ข้อ 53 บาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ข้อ 54 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลและการคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานส่ วนตาบล
หรื อเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลนั้น
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานส่ วนตาบลในองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน หรื อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรื อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลตาแหน่ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดารงตาแหน่งบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบล
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ หรื อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ หรื อตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรื อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
ข้อ 55 การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้เป็ นผูด้ าเนินการแทน ต้องดาเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานส่วนตาบล
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ดาเนินการอย่างเปิ ดเผย
ส่ วนที่ 1
การสอบแข่งขัน
ข้อ 56 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็ นพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 54 (1)

22

ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร อาจมอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ น
ผูด้ าเนินการแทนก็ได้
ข้อ 57 การสอบแข่งขัน การกาหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ น การขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผูส้ อบแข่งขัน
ได้ตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผดู ้ าเนินการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้ทดสอบโดย
วิธีสอบข้อเขียน หรื อวิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
(3) ผูส้ มัครสอบต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติหรื อไม่มีลกั ษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล หรื อได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) กาหนด
(4) การประกาศรับสมัครสอบให้ระบุชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง เงินเดือนที่จะได้รับ วันเวลาและสถานที่สอบ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ หลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิ น การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(5) เกณฑ์การตัดสิ น ผูส้ อบแข่งขันได้ตอ้ งได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิ บ
(6) การขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ ให้เรี ยงตามลาดับจากผูส้ อบแข่งขันได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามลาดับ และให้บญั ชีสอบแข่งขันใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการสอบแข่งขัน
ในตาแหน่งเดียวกันนั้น และได้ข้ นึ บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว
ข้อ 58 ให้ผดู ้ าเนินการสอบแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันขึ้น
คณะหนึ่งจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ดังนี้
(1) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการสอบ
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แข่งขัน ให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นประธานกรรมการ
และผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อพนักงานส่วนตาบลเป็ นกรรมการ

(2) กรณีองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการสอบแข่งขัน ให้แต่งตั้งผูแ้ ทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒิ และพนักงานส่วนตาบลเป็ นกรรมการ โดยคัดเลือกบุ คคลที่เหมาะสมเป็ น
ประธานกรรมการ
ข้อ 59 คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน อาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้ตามความจาเป็ น
ข้อ 60 ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
ข้อ 61 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 62 ให้ผดู ้ าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(2) คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(3) เงินเดือนที่จะได้รับ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิ น การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
(7) เรื่ องอื่น ๆ หรื อข้อความอื่นที่ผสู ้ มัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนั้น ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบก่อน
วันที่เริ่ มรับสมัครสอบ และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
ข้อ 63 ให้ผดู ้ าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ โดยให้มีกาหนดเวลา
รับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ
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ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นต้องขยายกาหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันตามที่
คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะ ผูด้ าเนินการสอบแข่งขันอาจประกาศขยายกาหนดเวลา
รับสมัครสอบได้ แต่ท้ งั นี้ เวลาที่จะขยายต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน
สุ ดท้ายของการรับสมัครสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันปิ ดรับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย

ข้อ 64 ให้ผสู ้ มัครสอบเสี ยค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตามอัตราดังนี้
(1) ตาแหน่งระดับ 1 หรื อตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 50 บาท
แต่ไม่เกิน 100 บาท
(2) ตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน
200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิเข้าสอบแล้ว
เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตตามข้อ 69
จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผสู ้ มัครสอบเฉพาะผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อส่ อไปใน
ทางทุจริ ตนั้นได้
ค่าธรรมเนียมสอบที่จดั เก็บได้ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผดู ้ าเนินการสอบแข่งขัน
สามารถนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบแข่งขันในคราวนั้นได้
ข้อ 65 ในกรณีที่ผสู ้ มัครสอบแข่งขันผูใ้ ด เป็ นข้าราชการประเภทอื่น หรื อข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ ซึ่งใช้
คุณวุฒิเช่นเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจสั่ง
บรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสื อรับรองดังกล่าวผูน้ ้ นั ไม่มี
สิ ทธิเข้าสอบสาหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
ข้อ 66 ให้ผูด้ าเนิ นการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 5 วันทาการ
ข้อ 67 การตัดสิ นว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์วา่ ต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
ข้อ 68 ในการสอบแข่งขัน จะต้องทาการสอบตามหลักสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบแข่งขันจะกาหนดให้ผสู ้ มัครสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป หรื อภาคความรู ้
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ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผทู ้ ี่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 67 สอบ
ใน ภาคอื่นต่อไปก็ได้

ข้อ 69 กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตอันอาจทาให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผดู ้ าเนินการสอบ
แข่งขันทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะ
วิชาหรื อเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากผูด้ าเนิน การ
สอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรื อเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบ
แข่งขันเฉพาะวิชานั้น หรื อเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทาง
ทุจริ ตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ 70 เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบต่อผูด้ าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อผูด้ าเนินการสอบแข่งขันจะได้ประกาศขึ้นบัญชีผู ้
สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ 71 การขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ ให้เรี ยงลาดับที่จากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงลง
มาตามลาดับ ในกรณีที่มีผสู ้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู ้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไปมากกว่า
เป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผไู ้ ด้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับ
ที่สูงกว่า
ข้อ 72 บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการสอบ
แข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ นึ บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็ น
อันยกเลิก เว้นแต่ในกรณี ที่ได้มีการเรี ยกตัวผูส้ อบแข่งขันได้ผใู ้ ดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อน
บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้มีอายุเกิน 2 ปี หรื อก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้น
บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่
บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้น้ นั มีอายุครบ 2 ปี หรื อวันที่ข้ นึ บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
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ข้อ 73 ให้ผดู ้ าเนิ นการสอบแข่งขัน เป็ นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันที่ได้ดาเนินการและ
มีอานาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริ หารส่วนตาบลอื่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อส่วน
ราชการอื่น ที่มีความประสงค์จะขอใช้บญั ชีสอบแข่งขันดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ให้ดารง
ตาแหน่งสายงานเดียวกันในส่ วนราชการนั้น โดยให้เรี ยกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
ตามบัญชีการสอบนั้น
ข้อ 74 ผูใ้ ดได้ข้ นึ บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็ นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผนู ้ ้ นั ไว้ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผูน้ ้ นั ได้ขอสละสิ ทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ผดู ้ าเนินการ
สอบแข่งขัน หรื อผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น และได้มีหนังสื อส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน นับแต่วนั ที่ที่ทาการไปรษณียร์ ับลงทะเบียน
(3) ผูน้ ้ นั มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผูน้ ้ นั ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผูน้ ้ นั จึงไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ
(5) ผูน้ ้ นั ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผนู ้ ้ นั ไว้ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
ข้อ 75 ผูใ้ ดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผนู ้ ้ นั ไว้ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้บญั ชีใดไปแล้ว
ถ้าบัญชีน้ นั ยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาเห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรจะอนุมตั ิให้ข้ ึนบัญชีผนู ้ ้ นั ไว้ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้
สาหรับผูซ้ ่ ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เนื่ องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสี ยหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบได้ และ
บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้น้ นั ยังไม่ยกเลิก ให้ข้ นึ บัญชีผนู ้ ้ นั ไว้ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
ข้อ 76 ในการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ผดู ้ าเนินการสอบแข่งขันดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ส่ งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ก่อนเริ่ ม
รับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
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(2) เมื่อการสอบเสร็ จสิ้ น ให้ผดู ้ าเนิ นการสอบแข่งขัน รายงานไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ประกาศผลสอบ โดย
ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
(ข) สาเนาบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ 1 ชุด
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ หรื อขึ้นบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงาน
ไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ยกเลิก
หรื อขึ้นบัญชีน้ นั
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
เข้าสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้
รายงานสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนที่สุด
ส่ วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพเิ ศษ
ข้อ 77 การคัดเลือก กรณี ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานส่ วนตาบลในองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น ตามข้อ 54 (2) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก ในกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผูด้ าเนินการ
แทนก็ได้
ข้อ 78 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการโดย วิธี
สัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดย
กาหนดดังต่อไปนี้
(1) ให้ผดู ้ าเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(2) ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้อ 79 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริ หารส่วน
ตาบล ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันได้ใน
กรณี ดังนี้
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(1) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ
(2) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลนั้นโดยเฉพาะ

(3) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็ จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คดั เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษได้
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณวุฒิที่กาหนดให้คดั เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
• ปริ ญญาเอกทุกสาขา
• ปริ ญญาสัตวแพทย์ศาสตร์
• ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบาบัด
• ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบาบัด
• ปริ ญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
• ปริ ญญาทางผังเมือง
(ข) ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรที่กาหนดให้คดั เลือกเฉพาะตาแหน่ง
• ปริ ญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์
• ปริ ญญาทางการพยาบาล เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
• ปริ ญญาโททางกฏหมายเพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งนิติกร
• ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรื อทางการพยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อ
เข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลเทคนิค
• ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งช่าง
ทันตกรรม 2 หรื อทันตสาธารณสุข 2
(ค) คุณวุฒิการศึกษาปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
คุณวุฒิการศึกษาปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ได้กาหนดให้
คุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชานั้นเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เพื่อเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ 3 หรื อระดับ 4
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(4) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ที่ผนู ้ ้ นั สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

(5) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขัน
ได้ เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(6) กรณี การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและความชานาญสูง เข้า
รับราชการในฐานะผูช้ านาญการ
ข้อ 80 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุน
ขององค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ ตามข้อ 79 (1) หรื อผูส้ าเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้ส่วนราชการใดจัดให้มี
การศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบลนั้นโดยเฉพาะ ตามข้อ 79 (2) ให้ผดู ้ าเนินการ
คัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผปู ้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(2) ให้ผดู ้ าเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ดังนี้
(ก) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการ
ให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นประธานกรรมการ และ
ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อพนักงานส่วนตาบล เป็ นกรรมการ
(ข) กรณี องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ ให้แต่งตั้งปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อพนักงานส่วนตาบล
เป็ นกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี้อาจใช้ วิธี
สัมภาษณ์เพิม่ เติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผูไ้ ด้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้
ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริ หารส่วนตาบล คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากาหนดให้ผมู ้ ี
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คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับต้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการก่อน หรื อพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 81 การคัดเลือกผูส้ าเร็ จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) กาหนดให้คดั เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้
ผูด้ าเนิ นการคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่ อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น
เงินเดือนที่จะได้รับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับ
สมัครก่อนวันที่เริ่ มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้
(2) ให้ผปู ้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยให้ผสู ้ มัครเข้า
รับการคัดเลือกเสี ยค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
(ก) ตาแหน่งระดับ 1 หรื อตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 50 บาท
แต่ไม่เกิน 100 บาท
(ข) ตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน
200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จ
เรี ยบร้อยถูกต้องแล้ว
(3) ให้ผดู ้ าเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ดังนี้
(ก) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการ
ให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นประธานกรรมการ และ
ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อพนักงานส่วนตาบลเป็ นกรรมการ
(ข) กรณี องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อพนักงานส่วนตาบล
เป็ นกรรมการ
(4) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
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วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรื อกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานหรื อกรรมการอื่นหรื อเจ้าหน้าที่ให้ดาเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ตามความจาเป็ น
(5) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกต่อผูด้ าเนินการคัดเลือก โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับตามผล
คะแนนตาม (4) เพื่อผูด้ าเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่คดั เลือกตามลาดับต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผผู ้ า่ นการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผูผ้ า่ นการคัดเลือกที่เหลืออยูใ่ นลาดับที่ถดั ไปตามประกาศ ผลการ
คัดเลือกนั้น หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 82 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลาดับที่ที่
สอบได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ที่ผนู ้ ้ นั สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 79 (4) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผูด้ าเนินการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผปู ้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนื่ ใบสมัคร และหนังสื อรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานการศึกษาและสาเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้ ้ นั พ้นจากราชการ
ทหารโดยไม่มีความเสี ยหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่
วันพ้นจากราชการทหาร
(3) หากองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นมีตาแหน่งที่ผนู ้ ้ นั สอบแข่งขันได้วา่ งอยู่ ให้
ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ 83 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้เนื่ องจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบ
แข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามข้อ 79 (5) ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ผปู ้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสื อแสดงความจานงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตั้ง
(2) เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผนู ้ ้ นั เข้า
รับราชการ
(3) หากองค์การบริ หารส่วนตาบลนั้น มีตาแหน่งที่ผนู ้ ้ นั สอบแข่งขันได้วา่ งอยู่
ให้ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ 84 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการ ในองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) มอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่กาหนด
ใน หมวด 5 ข้อ 111 ถึง ข้อ 115
ข้อ 85 เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่ งสาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ก่อนเริ่ มรับสมัครคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็ จสิ้ น ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
รายงานไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
ประกาศผลการคัดเลือก หรื อดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็ จ โดยให้ส่งสาเนาบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือก
1 ชุด หรื อรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ
อื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดย
ด่วนที่สุด
ส่ วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้อ 86 การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งตามข้อ
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54 (3) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นผูด้ าเนินการแทนก็ได้ เว้นแต่ การสอบคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการสอบคัดเลือก
ข้อ 87 ให้ผดู ้ าเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ ง
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ดังนี้
(1) กรณี คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการสอบ
คัดเลือก ให้แต่งตั้งประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก 3 ฝ่ าย คือฝ่ ายผูแ้ ทนท้องถิ่น
ฝ่ ายผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรณี องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผูด้ าเนินการสอบคัดเลือก ให้แต่งตั้ง ผู ้
ทรงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และพนักงานส่วนตาบลเป็ นกรรมการโดยคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมจาก 3 ฝ่ าย คือฝ่ ายผูแ้ ทนท้องถิ่น ฝ่ ายผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งเป็ น
ประธานกรรมการ
ข้อ 88 คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่ องการกรอกคะแนน
หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็ น
ข้อ 89 ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทาการ
ข้อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้เป็ นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 91 ให้ผดู ้ าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้อความอื่นที่ผสู ้ มัคร
สอบควรทราบ
ข้อ 92 ให้ผดู ้ าเนินการสอบคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีกาหนด
เวลารับใบสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
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ข้อ 93 ผูม้ ีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ 91 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ 94 ให้ผดู ้ าเนิ นการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
ข้อ 95 การตัดสิ นว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์วา่ ต้องเป็ นผูส้ อบได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย

ข้อ 96 การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการดาเนิน
การสอบคัดเลือกจะกาหนดให้ผสู ้ มัครสอบสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป หรื อภาคความรู ้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผสู ้ อบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 95 สอบใน
ภาคอื่นต่อไปก็ได้
ข้อ 97 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตอันอาจทาให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้คณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น
ทั้งหมด หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร
ถ้าหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็
ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทาง
ทุจริ ตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ 98 เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อผูด้ าเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผูส้ อบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ 99 การขึ้นบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ ให้เรี ยงลาดับที่จากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผสู ้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู ้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า
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ข้อ 100 บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการ
สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ นึ บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้
ครั้งก่อนเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 101 ในการดาเนินการสอบคัดเลือก ให้ผดู ้ าเนินการสอบคัดเลือกดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ส่ งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ก่อนวัน
เริ่ มต้นรับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ

(2) เมื่อการสอบเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งเอกสารไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ประกาศผลสอบดังต่อไปนี้
(ก) ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 1 ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สาเนาบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ 2 ชุด
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรื อขึ้นบัญชีผใู ้ ดไว้ตามเดิมให้
รายงานไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่
วันยกเลิกหรื อขึ้นบัญชีผนู ้ ้ นั
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้า
สอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรื ออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานไป
ยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนที่สุด
ส่ วนที่ 4
การคัดเลือก
ข้อ 102 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตามข้อ 54 (4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก ในกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ น
ผูด้ าเนินการแทนก็ได้ เว้นแต่การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผูบ้ ริ หารให้มีระดับที่สูงขึ้น ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก
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ข้อ 103 การคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ดาเนินการได้ 4 กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับ
ควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์
(3) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรื อสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ 104 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ 103 (1) ให้องค์การบริ หารส่วน
ตาบลเป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ดังนี้
(1) พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่กาหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
ผ่านมาของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
(3) ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม (2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ตอ้ งการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุ ปความเห็นในการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
(4) เกณฑ์การตัดสิ นการประเมินว่าพนักงานส่ วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็ นมาตรฐานสาหรับ
ข้าราชการพลเรื อน
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(5) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 105 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 103 ( 2)
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการ หรื ออาจมอบให้องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กาหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่กาหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน กรณี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็ นผูด้ าเนินการ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนส่วนราชการ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นผูม้ ีประสบการณ์เป็ นกรรมการ โดยให้ขา้ ราชการ
พลเรื อน หรื อพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ กรณีที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ
ให้ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นประธาน ผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็ น
กรรมการ โดยให้หวั หน้าสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นกรรมการและเลขานุการ
(3) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผา่ นมาของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ดาเนินการประเมินคุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้
(5) พนักงานส่วนตาบลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องเป็ น
ผูท้ ี่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมินตาม (4)
(6) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 106 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรื อสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามข้อ 103 (3) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
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(1) พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่กาหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพนักงานส่ วนตาบลหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นผูม้ ีประสบการณ์เป็ นกรรมการ
โดยให้ขา้ ราชการพลเรื อน หรื อพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
(3) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ตอ้ งการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(จ) สรุ ปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสิ นการประเมินว่าพนักงานส่ วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็ นมาตรฐานสาหรับ
ข้าราชการพลเรื อน
(6) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 107 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามข้อ 103 (4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
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ในคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) ผูแ้ ทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อผูแ้ ทนพนักงานส่วนตาบล เป็ นกรรมการ โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรื อนคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน
หรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์ให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และให้พิจารณาให้คะแนน
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

- ความรอบรู้ 50 คะแนน พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล กฎหมาย
ระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริ หารส่วนตาบลในสายงานที่ปฏิบตั ิ หลักการบริ หาร
รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ปฏิภาณไหวพริ บ 25 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแก้ปัญหา ใน
ด้านต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอื่น
- บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า 25 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพลักษณะดี
มีความเป็ นผูน้ า สุขภาพ ร่ างกายและจิตใจดี
(ข) คะแนนคุณสมบัติคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้พิจารณา ดังนี้
- ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ในตาแหน่งสายงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ในระดับปัจจุบนั คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- ความผิดย้อนหลัง (วินยั ) 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(3) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจาเป็ น
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(4) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จาเป็ น และไม่ขดั ต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้ แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(5) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด
ในเรื่ อง ชื่อตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้
ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่ องอื่น ๆ หรื อข้อความอื่นที่
ผูส้ มัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อน
วันที่เริ่ มรับสมัคร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(6) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้มีกาหนดเวลา
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ
(7) พนักงานส่วนตาบลผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร
ตามที่กาหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
และได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น
(8) ในกรณีพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลอื่น ประสงค์จะสมัครเข้า
รับการคัดเลือกในตาแหน่งนี้ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่ตนสังกัดอยู่
ว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศการรับสมัคร
(9) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ดาเนินการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(10) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อพนักงาน
ส่วนตาบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่
จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตาแหน่ง ที่
จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางาน การ
ควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งอัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง เป็ นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผูส้ มัคร
เข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษา การฝึ ก
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อบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรื อคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสาคัญพิเศษ
หรื อผลงานที่เป็ นที่ประจักษ์ในความสามารถของพนักงานส่วนตาบล ประวัติทางวินยั ในอดีตของพนักงาน
ส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ซึ่งควรเป็ นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็ นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูส้ มัครเข้า
รับการคัดเลือกทุกคน และความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม และความพร้อมหรื อ
ไม่
พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการ
(11) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้ว
จัดลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผูท้ ี่ได้คะแนนต่าสุด และให้พิจารณาผูท้ ี่มีอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่าจะได้
รับการแต่งตั้งก่อนผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน
ให้จดั ลาดับผูท้ ี่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในตาแหน่งระดับปั จจุบนั ก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั เดียวกันให้พิจารณาผูใ้ ดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผูใ้ ดมี
อายุแก่กว่า
(12) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล
การ
คัดเลือกต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการ
คัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับตามผลคะแนน ตาม (11) โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อ
จะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่งที่คดั เลือกตามลาดับต่อไป
(13) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งผูไ้ ด้รับคัดเลือก ให้
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
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(14) ในกรณีที่มีผผู ้ า่ นการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการคัดเลือกที่เหลืออยูใ่ นลาดับที่
ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 108 เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนิ นการดังต่อไปนี้

(1) ส่ งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศรับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ก่อนเริ่ มรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็ จสิ้ นให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
เลื่อนและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับคัดเลือกตามข้อ 104 ข้อ 105 หรื อข้อ 106 หรื อวันประกาศผลการคัดเลือกตาม
ข้อ 107 โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล 1 ชุด
(ข) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศราย
ชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ
อื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล
( ก.อบต. ) โดยด่วนที่สุด
หมวด 5
การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผูส้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น โดยบรรจุ
และแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
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กรณีองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่มีบญั ชีผสู ้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งใด อาจบรรจุ
และแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ โดยขอใช้บญั ชีผสู ้ อบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) อื่น หรื อข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อ
ส่วนราชการอื่นในตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรื อตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งนั้น
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ 111 ข้อ 116
ข้อ 117 ข้อ 123 และข้อ 133

ข้อ 110 ผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งอยูใ่ นลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณี ที่ขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรื อขาด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมตั ิยกเว้นจาก คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) อยูก่ ่อนหรื อภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้อ 111 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริ หารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจบรรจุ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการในองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล
ข้อ 112 องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการจะต้องมี
ลักษณะต่อไปนี้
(1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบล มีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้บุคลากรผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผูช้ านาญการ หรื อผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกาหนดตาแหน่งผูช้ านาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม
(1) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น เป็ น
ตาแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรื อระดับ 8
ข้อ 113 กรณี องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แก่
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ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการในองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เสนอ
เหตุผลและความจาเป็ น คาชี้แจง ประวัติและผลงานของผูท้ ี่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู้ความสามารถ และความชานาญงานสูงในระดับผูช้ านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติ
การทางาน และผลงานที่ได้ปฏิบตั ิมา ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ในเหตุผลคาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตาแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริ มาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจาเป็ นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ ้ ี
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผูน้ ้ ี
ข้อ 114 กรณีที่องค์การบริ หารส่วนตาบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 113
แต่ยงั มิได้กาหนดตาแหน่งผูช้ านาญการ ตามที่กาหนดในข้อ 112 (2) ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
เสนอขอกาหนดตาแหน่งผูช้ านาญการขึ้นใหม่หรื อปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 2
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง หรื อการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่กรณี
ข้อ 115 เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้เห็นชอบการ
บรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กาหนดอันดับเงินเดือน
และขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลาง
ระหว่างขั้นสูงและขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผนู ้ ้ นั ได้รับ
ข้อ 116 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )เห็น
ว่าไม่จาเป็ นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ได้ในกรณี ดงั นี้
(1) การบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนขององค์การ
บริ หาร
ส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็ จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คดั เลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
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(3) การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ที่ผนู ้ ้ นั สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อ 117 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผูน้ ้ นั พ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทาการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรื อได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง และผูน้ ้ นั ไม่
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ น
พนักงานส่วนตาบลในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั พ้นจาก
ราชการทหาร ให้สงั่ บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริ หารส่วนตาบลได้
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นบั วันรับ
ราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้
และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น เสมือนว่าผูน้ ้ นั มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ
ข้อ 118 เมื่อพนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับบรรจุ
ผูน้ ้ นั กลับเข้ารับราชการ
ข้อ 119 พนักงานส่วนตาบลผูท้ ี่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ 118
หากผูน้ ้ นั ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิม จะต้องยื่นคาขอพร้อมด้วย
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หนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั
พ้นจากราชการทหาร
ข้อ 120 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตามข้อ 119 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารที่ถูกต้อง และผูน้ ้ นั ได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่าง ร้ายแรง
และผูน้ ้ นั ไม่เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม อีกทั้งผูน้ ้ นั ได้ยนื่ คาขอบรรจุกลับเข้า รับราชการ
ภายใน 180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลสั่ง
บรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้
โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ผกู ้ ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สงั่ บรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่ งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบตั ิงานของครึ่ งปี ที่แล้วมาของผูน้ ้ นั ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้
สั่งบรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน
ครึ่ งขั้น
(2) ในกรณีที่ผกู ้ ลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผมู ้ ีอานาจ
สั่งบรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่
สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละหนึ่ งขั้น
(3) ในกรณี ที่ผกู ้ ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษ
ของปี ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้
สั่งบรรจุผนู ้ ้ นั โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (2) ได้อีกไม่เกินครึ่ งขั้น
สาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั้ง สุ ดท้ายแต่ไม่ครบ
6 เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1) (2) หรื อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผูท้ ี่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 121 ในการบรรจุผไู ้ ปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผูใ้ ดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริ ญญาตรี หรื อ
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เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ข้ นึ ไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานดังกล่าว ผูน้ ้ นั จะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตาบล ด้วย
ข้อ 122 พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสี ยหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ 119 และข้อ 120 มาใช้บงั คับแก่
พนักงานส่วนตาบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 123 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากราชการไป
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ่งให้นบั เวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ถ้าผูน้ ้ นั กลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิแต่ไม่เกินสี่ ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้สงั่ บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในองค์การบริ หารส่วนตาบลได้
ข้อ 124 เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดออกจากราชการไป
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ่งให้นบั เวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งในระดับเดียวกันสาหรับ
บรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ แต่ไม่เกินสี่ ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าว
ข้อ 125 ผูป้ ระสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ออก
จากราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ่งให้นบั เวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิม จะต้อง
ยืน่ คาขอบรรจุกลับพร้อมหนังสื อรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด ก่อนวันสิ้ นสุ ดกาหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 126 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทางานตาม
ข้อ 125 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารที่ถูกต้องและผูน้ ้ นั มีประวัติในการทางานที่ไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีความเสี ยหายและยืน่ คาขอบรรจุกลับภายในกาหนด ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลสั่งบรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม
โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผกู ้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล
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โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่ งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบตั ิงานเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานของครึ่ งปี ที่แล้วมาของผูน้ ้ นั ก่อนออกไปปฏิบตั ิงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผนู ้ ้ นั
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่ งขั้น
(2) ในกรณีที่ผกู ้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งบรรจุผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผกู ้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปี ที่ไปปฏิบตั ิงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ขอ้ (2) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สงั่ บรรจุผนู ้ ้ นั โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่ งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ จาก
การคานวณครั้งสุ ดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง ไม่ได้
รับประโยชน์มากกว่าผูท้ ี่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน ขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 127 ในการบรรจุผไู ้ ปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผูใ้ ด
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ข้ นึ ไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผูน้ ้ นั จะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตาบล
ด้วย
ข้อ 128 พนักงานส่ วนตาบลที่ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับหากออกจากงานที่ไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีความเสี ยหาย และ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ แต่ไม่เกินสี่ ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ 125 และ
ข้อ 126 มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 129 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็ นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริ หารส่วนตาบล
ต้องการจะรับผูน้ ้ นั เข้ารับราชการ ให้ผสู ้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องยืน่ คาขอตามแบบ และเอกสารประกอบ
ดังนี้
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(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยนื่
ขอกลับเข้ารับราชการ
(2) สาเนาทะเบียนประวัติขา้ ราชการ
(3) หนังสื อรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้ งั คับบัญชาเดิม
ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
(4) สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(7) สาเนาหนังสื อสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อหนังสื อรับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(8) สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ 130 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลตรวจสอบเอกสารตาม
ข้อ 129 และประวัติการรับราชการและการทางานทุกแห่งของผูส้ มัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริ งมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 131 การพิจารณาเพื่อบรรจุผทู ้ ี่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(2) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
(3) กรณี บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) กาหนดให้เป็ นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผสู ้ อบแข่งขันได้หรื อผูส้ อบคัดเลือก
ได้ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็ นระดับควบในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรื อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งอยู่ และกรณี บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) มิได้กาหนดให้เป็ นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผสู ้ อบคัดเลือกได้ในตาแหน่งนั้นขึ้นบัญชี
รอการเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้นแต่ผทู ้ ี่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็ นผูท้ ี่ออกจากราชการไปดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรื อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
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ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรื อเป็ นผูท้ ี่ออก
จากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่
สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยูเ่ ดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ 133 การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น
ผูข้ อโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตาบลให้เป็ นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้อ 134 ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลตาแหน่งใด ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้หมายถึงปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรื อ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็ น คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) อาจอนุมตั ิให้
แต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
ข้อ 135 ผูไ้ ด้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริ หารส่วนตาบล หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
เบื้องต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณี ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม หรื อขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยูก่ ่อนก็ดี หรื อมีกรณี ตอ้ งหาอยูก่ ่อนและ
ภายหลังเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี ตอ้ งหานั้นก็ดี ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจาก
ราชการโดยพลัน แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิไปตามอานาจและหน้าที่ และการรับ
เงินเดือนหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรื อมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และ
ถ้าการเข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริ ตแล้ว ให้ถือว่าเป็ นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
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ข้อ 136 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูม้ ีอานาจ
สัง่ บรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 138 ผูใ้ ดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้มีการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
และการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรู ปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผา่ น การ
ประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ผูใ้ ดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยเป็ นพนักงานส่ วน
ตาบล แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อการรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผนู ้ ้ นั อยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ข้อ 139 ให้ผไู ้ ด้รับการบรรจุจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล และ
ข้าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้องทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 140 ภายใต้บงั คับข้อ 149 (2) ให้ผไู ้ ด้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่วนตาบล
ตามข้อ 139 ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั เข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการเป็ นต้นไป
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่ องการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่าง
จริ งจัง มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 141 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ิตนตาม กรอบของ
จรรยาบรรณและการรักษาวินยั
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วิธีการประเมินและมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ ให้เป็ นไปตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
ข้อ 142 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ
ให้ผมู ้ ีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ข้อ 143 ให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
เสนอผูม้ ีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนด

ข้อ 144 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน
ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผูม้ ีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่ วนตาบล
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ 145 ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมิน ที่
กาหนดไว้ ในข้อ 141 ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็ นเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจาก
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานลาป่ วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที่ หรื อลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามข้อ 149 (2) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
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ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามเสี ยงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 147 เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ 145 แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ตามแบบ
รายงานท้ายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 141
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรื อเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ขยายตาม
ข้อ 149 (2) แล้ว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 141 ให้
รายงานเมื่อเสร็ จสิ้ นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ 148 เมื่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ
147 (1) แล้ว ให้ประกาศว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการนั้นเป็ นผูผ้ า่ นการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการพร้อม
แจ้งให้ผนู ้ ้ นั ทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.
อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ประกาศ
ข้อ 149 เมื่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ
147 (2) ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีคาสั่งให้ผนู ้ ้ นั
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทา
การนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผนู ้ ้ นั ทราบ และส่ งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรื อควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็ นเวลาสามเดือน
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ผูม้ ีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณี ที่ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการจนสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลได้รับรายงานว่าผลการทดลอง
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ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของผูน้ ้ นั ยังต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมีคาสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการ โดยนาความใน (1) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นเดือนตามประกาศนี้ ให้นบั วัน
ที่ผทู ้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบตั ิงานรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย และ
ให้นบั วันเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการวันแรกเป็ นวันเริ่ มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่ มต้นนั้น
ของเดือนสุ ดท้ายแห่งระยะเวลาเป็ นวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาถ้าไม่มีวนั ตรงกันในเดือนสุ ดท้าย ให้ถือเอาวัน
สุ ดท้ายของเดือนนั้นเป็ นวันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ข้อ 151 พนักงานส่วนตาบลซึ่งอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ผูใ้ ดได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรื อออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลอีก ให้
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่ องไปกับ
ตาแหน่งเดิม ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสู งขึ้นในต่างสายงานให้เริ่ มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่
(2) กรณียา้ ยไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้ เริ่ ม
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่
(3) กรณี โอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่ มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณี โอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณี ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ไม่วา่ ในสายงานเดิมหรื อต่างสายงาน ให้ ทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้อ 152 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งผูน้ ้ นั ให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรื อตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับ
ตาแหน่งเดิมที่ผนู ้ ้ นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิ
ไปตามอานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรื อมีสิทธิจะได้รับจากทาง
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ราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ผูน้ ้ นั มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรื อตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือน
ในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
ดารงตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 153 ในกรณีองค์การบริ หารส่วนตาบลมีตาแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง ให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลรายงานตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายใน
7 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่าง และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่วา่ งนั้น ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนั้นว่างลง สาหรับ
กรณี ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีตาแหน่งว่างและไม่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งนั้น ให้
องค์การบริ หารส่วนตาบลรายงานเหตุผล ความจาเป็ นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารที่วา่ งตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้

(1) ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลรับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลอื่นมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารที่วา่ ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีตาแหน่งว่าง
ตามข้อ 171 วรรคหนึ่ง
(2) หากไม่สามารถดาเนินการตาม (1) ได้ ให้ประกาศรับสมัครเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่วา่ ง เพื่อโอนพนักงานส่ วนตาบลอื่นมา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่วา่ ง ตามข้อ 171 วรรคสอง
(3) หากไม่สามารถดาเนินการตาม (2) ได้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก
หรื อการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่วา่ ง ตามข้อ 86 หรื อข้อ 102 แล้วแต่กรณี
(4) หากไม่สามารถดาเนินการตาม (3) ได้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการรับโอน
พนักงานส่ วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรื อข้าราชการประเภทอื่น ตามข้อ 179 วรรคสอง ทั้งนี้ โดยให้ดาเนิ นการ
ร่ วมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ด้วย และผูจ้ ะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ในการดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารที่วา่ งตาม
วรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล ความ
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จาเป็ นและเพื่อประโยชน์ต่อราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จะดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ว่าง โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธี ซึ่งไม่เป็ นไปตามลาดับตามที่กาหนดในวรรค
สองก็ได้ โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เห็นชอบก่อน
กรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไม่สามารถดาเนินการ
สรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่วา่ งให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) ร้องขอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลา 90 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างเพื่อพิจารณา และ
เมื่อมีมติเป็ นประการใดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) นั้น
หมวด 6
การย้าย
ข้อ 154 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีก
ตาแหน่งหนึ่งในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดียวกัน ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นผูส้ ั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้อ 155 การย้ายพนักงานส่วนตาบล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเป็ นหลัก และความจาเป็ นอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ราชการประกอบด้วย
ข้อ 156 การย้ายพนักงานส่ วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ให้
พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นตามข้อ 155
ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง กรณีที่ไม่ทราบแน่ชดั ว่าวุฒิการศึกษาใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตั้งใหม่หรื อไม่ ให้หารื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี
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ข้อ 158 การย้ายพนักงานส่ วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นใน
สายงานผูป้ ฏิบตั ิ ให้พนักงานส่ วนตาบลที่จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องดารงตาแหน่งใน
ระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งใหม่ โดยไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรื องานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน แต่ให้คานึงถึงสิ ทธิของพนักงานส่ วน
ตาบลในการเลื่อนระดับในตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ( เลื่อนไหล ) ด้วย ซึ่งอาจทาให้
พนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
ดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การย้ายพนักงานส่ วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับเดียวกัน
ต้องแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(2) การย้ายพนักงานส่ วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นต่างระดับกัน และ
มิใช่เป็ นการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(ก) ให้พนักงานส่ วนตาบลผูป้ ระสงค์จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น
(ข) ให้พิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่ วนตาบลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นก่อน
เป็ นลาดับแรก หากไม่มีผปู ้ ระสงค์จะขอย้าย จึงพิจารณาจากพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หาร ส่วน
ตาบลอื่น เป็ นลาดับถัดไป
(ค) ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูข้ อรับการแต่งตั้ง ได้แก่ผอู ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลและ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลประเมินบุคคลเพื่อความ
เหมาะสมกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(ง) ผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(จ) กรณี มีผขู ้ อรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการประเมินของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรี ยงตามลาดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นควรกาหนด
รายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบก็อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ กรณี มีคะแนน
เท่ากันให้จดั เรี ยงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดงั กล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบ การแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรี ยงลาดับที่ในบัญชีดงั กล่าว
(ฉ) การแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นโดยการโอนให้องค์การ
บริ หารส่วนตาบลต้นสังกัดของผูข้ อโอนเป็ นผูป้ ระเมินแล้วส่งผลการประเมินให้องค์การบริ หารส่วนตาบลที่
จะรับโอนดาเนินการต่อไป
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(3) การย้ายพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ให้
ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็ นไปตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) การย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่ เริ่ มต้นจากระดับ 3
ขึ้นไป หรื อสายงานนักบริ หารงาน ให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งเป็ นสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3
ขึ้นไป จะต้องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและมีคุณวุฒิตรงตามที่กาหนดไว้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
(ข) การย้ายพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนดไว้ตามข้อ 79
(ค) การย้ายพนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิม่ ขึ้น และไม่เคยดารงตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ผูน้ ้ นั ต้องเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่อยูใ่ นสายงานที่จะย้าย และบัญชี
การสอบแข่งขันได้ยงั ไม่ถูกยกเลิก
(4) การย้ายพนักงานส่ วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั จะต้องผ่านการประเมินบุคคลและการ
ปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล

ข้อ 159 การย้ายพนักงานส่ วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใด ให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ผูบ้ ริ หาร ให้กระทาได้ ดังนี้
(1) การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งในสายผูบ้ ริ หารไปดารงตาแหน่งใน
สายผูบ้ ริ หารตาแหน่งอื่น จะต้องย้ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
(2) การแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งในสายผูป้ ฏิบตั ิงานไปดารง
ตาแหน่งในสายผูบ้ ริ หาร ให้ดาเนินการโดยวิธีการณ์สอบคัดเลือกตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
ข้อ 160 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ผูน้ ้ นั จะต้องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่ง
ของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ และต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่ง
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
ข้อ 161 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่ต่ากว่าตาแหน่งสายงานเดิม หรื อมีระดับต่ากว่าเดิม หรื อย้ายพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งสาย
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ผูบ้ ริ หารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั สมัครใจ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ในการย้ายพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดย
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้น
เงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับ เมื่อ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยูแ่ ล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 162 ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้
คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตาแหน่งที่กาหนดสาหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ดว้ ย ซึ่งอาจทาให้พนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ใน
สายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้อ 163 เมื่อมีคาสั่งย้ายพนักงานส่ วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าว ให้พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ทราบ
ในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนั้นต่อไป
หมวด 7
การโอน
ข้อ 164 การโอนพนักงานส่ วนตาบลจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนึ่งไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริ หารส่วนตาบลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงาน
ส่วนตาบล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูส้ อบแข่งขันได้ หรื อผูส้ อบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรื อผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น
(2) ผูข้ อโอนหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบลรับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การ
บริ หารส่วนตาบลอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ตามข้อ 171
(3) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อผูข้ อโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลตามข้อ 175
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(4) ผูท้ ี่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติให้โอนจากองค์การ
บริ หารส่วนตาบลหนึ่ง ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ176
(5) ผูท้ ี่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติให้โอนจากองค์การ
บริ หารส่วนตาบลหนึ่ง ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนึ่งในต่างจังหวัดกัน ตามข้อ 177
ข้อ 165 ในการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล หรื อการแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล
ผูส้ อบคัดเลือกได้หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริ หารส่วนตาบล และผูส้ อบแข่งขันได้
ผูไ้ ด้รับคัดเลือกกรณี ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกนั้น
เป็ นพนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบลอื่น ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะบรรจุหรื อ
แต่งตั้งนั้น เสนอเรื่ องการขอรับโอนพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรื อได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 166 ในการโอนพนักงานส่วนตาบลผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ
ที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือก ให้ดาเนินการ ดังนี้

(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะรับโอน
มีหนังสื อแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลของผูท้ ี่จะโอนทราบ และให้องค์การ
บริ หารส่วนตาบลของผูท้ ี่จะโอน เสนอเรื่ องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลนั้น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะรับโอนมี
หนังสื อแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลของผูท้ ี่จะโอนทราบ และให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลของผูท้ ี่จะ
โอน เสนอเรื่ องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 167 ในการออกคาสั่งรับโอนพนักงานส่ วนตาบลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่จะ
รับโอน และการออกคาสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
สังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ของแต่ละแห่ง ตามข้อ 165 และ
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ข้อ 166 ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่งการรับโอนพนักงานส่ วนตาบล
และการให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ โดยกาหนดให้มีผลในวันเดียวกัน
ข้อ 168 ให้พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อ
ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนต่ากว่า หรื อ
เท่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่ได้รับอยูเ่ ดิม
(2) กรณี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือน
ต่า
กว่าหรื อเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรื อได้รับคัดเลือกในกรณี ที่มีเหตุพิเศษไม่
จาเป็ นต้องดาเนิ นการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
(3) กรณี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้รับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท้ายประกาศนี้ และหากผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได้
หรื อได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้อง
ดาเนินการสอบแข่งขันนั้น
ข้อ 169 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลจะดาเนิ นการให้พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศ
สอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกในกรณี ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ 170 ให้พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
หรื อได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดใน
หมวด 3 ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
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ข้อ 171 ภายใต้บงั คับข้อ 153 และข้อ 164 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นส่วนรวม คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนตาบลจาก
องค์การบริ หารส่วนตาบลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผูบ้ ริ หารที่วา่ งของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลนั้นได้ โดยประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง
ได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลออกคาสัง่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และ
ได้รับ เงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ในกรณี การโอนพนักงานส่ วนตาบลมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารที่วา่ ง เมื่อพ้น
ระยะเวลาตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ดาเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด

(2) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก กาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้พนักงานส่วนตาบลทราบเป็ น
การทัว่ ไป
(3) ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กาหนดและได้แจ้ง
ความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ข้อ 172 ในการพิจารณาการโอนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 171 ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
ดังนี้
(1) กรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ประธานกรรมการบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นกรรมการ
ที่มีตาแหน่งว่างหรื อผูแ้ ทน
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(3) ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
เป็ นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ประสงค์เป็ นกรรมการ
ตาม (2) ให้แต่งตั้งผูท้ ี่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลมอบหมายเป็ นกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตาม (3) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้าส่ วน
ราชการประจาจังหวัด ซึ่งเป็ นส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ในสังกัดส่ วนราชการนั้น หรื อนายอาเภอในจังหวัดนั้น
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิ ตาม (4) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาแต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรื อผูท้ รงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรื อผูม้ ีประสบการณ์
ในด้านการบริ หารงานบุคคล การบริ หารการปกครอง ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็ น
ข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มีความรู ้ความสามารถดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรื อน หรื อพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผูอ้ านวยการกอง หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทาหน้าที่ในงานด้านธุรการ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 173 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือก
ผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ 174 ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กาหนดและ
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ข้อ 175 ภายใต้บงั คับข้อ 164 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
อาจโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงาน
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ส่วนตาบลผูโ้ อน และประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่วน
ตาบล อาจกระทาได้โดยความสมัครใจของผูจ้ ะขอโอน และได้รับความยินยอมจากประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะรับโอนนั้น เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบลออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจกระทาได้
ต่อเมื่อพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั สมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณาโดยคานึงถึง
เหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยกาหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกัน
กับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรี ยบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับ
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่หากผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 176 ภายใต้บงั คับข้อ 171 และข้อ 175 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นที่สาคัญ เป็ น
ประโยชน์ต่อราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบลโดยส่ วนรวม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริ หาร ส่วน
ตาบลหนึ่งมาแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตาบลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอีกแห่งหนึ่ งในจังหวัดเดียวกันได้
โดยให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ 177 กรณีมีปัญหาขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตาบลกับประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบล และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงานส่วนตาบลระหว่างองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลภายในจังหวัดเดียวกันได้ตามข้อ 176 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ร้อง
ขอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เพื่อพิจารณา
ในกรณีมีตาแหน่งบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบลว่างลงหลายตาแหน่งพร้อมกัน
ในหลายองค์การบริ หารส่วนตาบลและในหลายจังหวัด เพื่อประโยชน์ของราชการขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลโดยรวม และเพื่อให้พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลด้วยกันได้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
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( ก.อบต. ) อาจพิจารณาและมีมติตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลร้องขอในการโอนพนักงานส่วนตาบล โดยให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) และประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลปฏิบตั ิตาม
มติ นั้น
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองให้พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น ประโยชน์ขององค์การบริ หารส่วนตาบล เหตุผลความประสงค์
ของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดย
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็ นผูร้ ับเรื่ องราว และตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าว
แล้วเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ข้อ 178 การโอนพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177
ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลมีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
ดังกล่าว ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรื อได้รับคัดเลือกตามข้อ 164 หรื อตาแหน่งที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ตามข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177 และ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสังกัดเดิมมีคาสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั พ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้
กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งโอนพนักงานส่ วนตาบล และการสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลพ้นจากตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
หมวด 8
การรับโอน
ข้อ 179 การรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมืองหรื อข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้รับโอนและ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตาบลจากผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี พิเศษ
ตามข้อ 116 (2) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้รับการคัดเลือกนั้น และให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน
เท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยูเ่ ดิม แต่ถา้ ไม่มีข้นั เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยูเ่ ดิม ให้ได้รับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่
เดิมตามตารางเปรี ยบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่ วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้
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ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรื อได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
การรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ในตาแหน่งผูบ้ ริ หาร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็ นพนักงาน
ส่วนตาบลจากผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม ข้อ 153 ข้อ 164
และข้อ 171 โดยให้มาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือน ในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ 180 ในกรณี องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจขอรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อข้าราชการ
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ขา้ ราชการการเมืองหรื อข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็ น
พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยให้ช้ ีแจงเหตุผลความจาเป็ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทางาน และความชานาญการของผูท้ ี่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ส่ วนจะบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) เป็ นผูก้ าหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญใน
ระดับเดียวกัน
ข้อ 181 การรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นหรื อการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 179 และข้อ 180 ให้ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลแล้ว ให้มีหนังสื อ
แจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผูท้ ี่จะโอนออกคาสั่งให้ผนู ้ ้ นั พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้
ให้กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่งเป็ นวันเดียวกัน
การออกคาสัง่ รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 182 การรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นหรื อการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็ นตาแหน่งว่างที่มีอตั ราเงินเดือน
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(2) ผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(3) ผูใ้ ดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้วุฒิต้ งั แต่ระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ข้ นึ ไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หรื อไม่เคยได้รับ
แต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรื อการคัดเลือกในกรณีที่มีเ หตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดารง
ตาแหน่งที่ตอ้ งใช้วุฒิต้ งั แต่ปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มา
ก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นผูส้ อบ
แข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ตอ้ งดาเนิ นการคัดเลือกหรื อต้องประเมิน
บุคคล ผูข้ อโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรื อผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผสู ้ อบแข่งขันได้ใน
ตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรื อไม่มีผสู ้ อบคัดเลือกได้ หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตาแหน่ง
สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ข้อ 183 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรื อเวลาทางานของ
ผูท้ ี่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็ นพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อข้าราชการประเภทอื่นนั้น
เป็ นเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
หมวด 9
การเลื่อนระดับ
ข้อ 184 การเลื่อนพนักงานส่ วนตาบลขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
เลื่อนและแต่งตั้งจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรื อผูส้ อบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ หรื อจากผูไ้ ด้รับคัดเลือก
เพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ 185 การเลื่อนและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ หรื อผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ
แต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรื อบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั้ง
จากผูไ้ ด้รับคัดเลือก ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู ้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็ นผูม้ ีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ 186 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จากผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เลื่อน และแต่งตั้งได้ ดังนี้
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(1) เลื่อนและแต่งตั้งผูซ้ ่ ึงได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อปริ ญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้
ให้ดารงตาแหน่งนั้น
(2) การเลื่อนกรณี ดงั กล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ผนู ้ ้ นั สอบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็ นไปตามคุณวุ ฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วย
การคัดเลือก
(4) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ งั่ เลื่อนและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด )
ข้อ 187 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจาก
ผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งในสายงานผูป้ ฏิบตั ิให้ดารงตาแหน่งใน
สายผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูไ้ ด้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) คุณสมบัติเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(3) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
(4) การแต่งตั้ง ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ ั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ 188 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบจากผูไ้ ด้รับคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าและผูท้ ี่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานนั้น
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(ข) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น
(3) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(4) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
(5) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ในการดาเนินงานตามวรรคแรก ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบล มีคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณี ที่มีความเห็นว่าสามารถเลื่อนระดับ
สูงขึ้นได้ กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผูข้ อเลื่อนระดับเสนอเรื่ องต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
ข้อ 189 การเลื่อนและแต่งตั้งผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
(1) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับ
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 116 (1)
(2) ได้รับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คดั เลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษตามข้อ 116 (2)
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(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ
คัดเลือก
(4) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 190 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็ นตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรื อบริ การทัว่ ไป และกลุ่มงานที่ปฏิบตั ิภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่ง
ได้ถึงระดับ 5 หรื อ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 – 3 หรื อ 4
สาหรับระดับ 5 ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตาแหน่งระดับ 2 – 4 หรื อ
5 สาหรับระดับ 6 ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทกั ษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรื อ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 – 3
หรื อ 4 หรื อ 5
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 2 – 4
หรื อ 5 หรื อ 6
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งตาม (1) และ (2) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุ ง ต้องไม่สูงกว่า
ระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(3) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนดตาแหน่ง
และระดับตาแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ให้เป็ นระดับ 5 และตาแหน่งในสายงานที่
เริ่ มต้นจากระดับ 2 ให้เป็ นระดับ 6 ตาม (1) ให้ดาเนินการได้เมื่อผูด้ ารงตาแหน่งนั้นเป็ นผูม้ ีผลงานและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริ มาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(4) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
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ตาแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใช้สาหรับการ
ปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ขึ้นเป็ นระดับ 5 และตาแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้นจาก
ระดับ 2 ขึ้นเป็ นระดับ 6 เท่านั้น
(5) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชั้นแรก ต้องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่ วนตาบลหรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการ สังเกต
การทางานจริ งในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
รับผิดชอบ หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง ตาแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6 ของสายงานนั้น
(7) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืน่ แบบประเมิน ดังนี้

(ก) เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่
จะแต่งตั้ง และ
(ข) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดย
ไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้อง เป็ น
นายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี เป็ นต้น ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นบั รวม
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หลายๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อนุโลมให้นบั เวลาการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
ตาแหน่งในสายที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 หรื อระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวช.หรื อประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรื ออนุปริ ญญา 2 ปี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวส.หรื ออนุปริ ญญา 3 ปี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5 ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรื อ
เคยดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าว ได้ตาม
บัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลกั ษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน

- การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ต้องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณา จาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็ นหลักในกรณี ผไู ้ ด้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยืน่ ขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาคุณวุฒิน้ นั มาใช้ในการ
พิจารณาได้
(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้
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- เลื่อนระดับ 4 ต้องได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ต่ากว่า
ขั้น 6,700 บาท และได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น 6,360 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ต่ากว่า
ขั้น 8,190 บาท และได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น 7,780 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ต่ากว่า
ขั้น 10,080 บาท และได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น 10,080 บาท
(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งให้เสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งเมื่อผูด้ ารงตาแหน่งนั้นเป็ นผู ้ มี
ผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.)
กาหนด
(ข) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่ง
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นประธาน และ
ผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็ นกรรมการ โดยมีหวั หน้าสานักปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเป็ นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
(9) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ งั่ เลื่อนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนด 1 เดือน หลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดให้ความ
เห็นชอบ
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ข้อ 191 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็ นตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3
(1) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 3 - 5 หรื อ
6 (ว) หรื อ 7(ว) สาหรับระดับ 7(ว) ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง
ทั้งนี้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุ งต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(2) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งตามข้อ (1) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบล ยกเว้นการจะปรับ
ตาแหน่งใดให้เป็ นระดับ 7(ว) ให้ดาเนิ นการได้เมื่อผูด้ ารงตาแหน่งนั้นเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณและ
คุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(3) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ( สายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ) ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับ
ตาแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นเป็ นระดับ 7(ว) เท่านั้น
(4) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจน อาจ
ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่ วนตาบลหรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทางานจริ งในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
รับผิดชอบ หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(6) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืน่ แบบประเมิน ดังนี้
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(ก) เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
6 ปี
7 ปี
- คุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
- คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
2 ปี
3 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรื อ เคย
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด มานับรวมเป็ นระยะเวลาขั้นต่า
ดังกล่าวได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลกั ษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณา จาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็ นหลักในกรณี ผไู ้ ด้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลัง
จากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยืน่ ขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล ก่อนจึงจะ นาวุฒิ
นั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ต่ากว่าขั้น
10,080 บาท และได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น 10,080 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ต่ากว่าขั้น
12,400 บาท และได้รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น 12,400 บาท
(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งเมื่อผูด้ ารงตาแหน่ง
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นั้นเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่
จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) กาหนด
(ข) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่ง
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) เป็ นผูด้ าเนินการ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนส่วนราชการ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลหรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นผูม้ ีประสบการณ์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นกรรมการ โดยให้ขา้ ราชการพล
เรื อนหรื อพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ กรณีที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูด้ าเนินการ ให้
ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นประธาน และผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็ น
กรรมการ โดยมีหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้

(8) ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนดหนึ่งเดือน หลังจากที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 192 การเลื่อนและแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับ
ที่สูงขึ้นในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการ
คัดเลือกตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับ 6 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับ 7
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
(3) ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับ 8
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาในระดับดีข้ นึ ไป
ข้อ 194 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารให้
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ใช้แบบประเมินฯ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบลที่
กาหนดในหมวด 12

ข้อ 195 การแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับที่สูงขึ้นใน
องค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูเ้ ลื่อนและ
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ผา่ นการคัดเลือก
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ข้อ 196 การกาหนดให้ได้รับเงินเดือนสาหรับพนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานส่วนตาบล ได้รับเงินเดือน
ที่กาหนดในหมวด 3
ข้อ 197 การเลื่อนพนักงานส่ วนตาบลที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทา
ผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อมีคาสัง่ ลงโทษทางวินยั หรื อถูกฟ้ องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ต้ งั แต่วนั ที่ผบู ้ งั คับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
ได้เป็ นต้นไป
หมวด 10
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 198 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดปฏิบตั ิตนเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่ และปฏิบตั ิ
ราชการมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผูน้ ้ นั มีความชอบ
จะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็ นคาชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรื อการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม
ควรแก่กรณี
ข้อ 199 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริ มาณงาน ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานที่ได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบตั ิตน
เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 200 การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล ที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในหมวดนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณี ที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ด ให้ผบู ้ งั คับบัญชาแจ้งให้ผนู ้ ้ นั
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้

ข้อ 201 ในหมวดนี้
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึ่ งปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่ งปี หลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
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"ครึ่ งปี ที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่ งปี แรกหรื อครึ่ งปี หลัง ที่ผา่ นมาแล้ว
แต่กรณี
ข้อ 202 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาและผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ประเมินประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลปี ละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดในหมวด 12
ข้อ 203 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ให้เลื่อนปี ละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่ งปี แรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปี ที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่ งปี หลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปี ถัดไป
ข้อ 204 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ 205 พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นในแต่
ละครั้งต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรื อความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้ว
เห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้น
(2) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินยั
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ หรื อความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่ งมิใช่ความ ผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้
ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยั หรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี น้ นั
มาแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาครึ่ งปี ต่อไปให้ผนู ้ ้ นั ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน หรื อวันที่ 1
ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็ นต้นไป
(3) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(6) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรื อไปศึกษา
อบรมหรื อดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาฝึ กอบรม และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
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(7) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลา หรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายกาหนดเป็ นหนังสื อไว้ก่อนแล้ว โดย
คานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของแต่ละส่ วนราชการหรื อหน่วยงาน
(8) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยีส่ ิ บสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิ บวัน
(ค) ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิ บวันทาการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะ
เดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยีส่ ิ บสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่ วย
ที่ไม่ใช่วนั ลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้นบั เฉพาะวันทาการ
ข้อ 206 พนักงานส่ วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้งต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นตามข้อ 205 และอยูใ่ น
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียงิ่ ต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อได้คน้ คว้าหรื อประดิษฐ์
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริ เริ่ ม
หรื อได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตรายมาก หรื อมีการ
ต่อสู้ที่เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็ นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็ นพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
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(5) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็ นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียงิ่ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งจนสาเร็ จเป็ นผลดี
ยิง่ แก่ประเทศชาติ
ข้อ 207 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลตาม ข้อ 205 และข้อ 206
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายนาผลการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ได้ดาเนินการตามข้อ 202 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่ งและครั้งที่สอง โดย
พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการ
เป็ นพนักงานส่ วนตาบลและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูน้ ้ นั แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้นไป ตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลด้วย
ข้อ 208 การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นบั ช่วงเวลาการ
ปฏิบตั ิราชการและการปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ น
เกณฑ์ เว้นแต่ผอู ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้อ 205 (5) หรื อ (6) ให้นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่า สี่
เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ
ในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเหนือหน้าที่หรื องานพิเศษอื่นใด หรื อลาไปปฏิบตั ิ
งานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบตั ิราชการและการ
ปฏิบตั ิงานของผูน้ ้ นั ทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 209 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลพิจารณารายงานผลจากผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 207 ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผูใ้ ด
อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นตามข้อ 205 และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับ
การเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผนู ้ ้ นั ครึ่ งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั มี
ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้อ 206 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผนู ้ ้ นั หนึ่งขั้น
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ในกรณี ที่พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่ งปี แรกไม่ถึงหนึ่งขั้น
ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปี หลัง ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลได้
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานครึ่ งปี แรกกับครึ่ งปี หลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสาหรับปี นั้น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมีคาสั่งให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี ของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เป็ นจานวนหนึ่งขั้นครึ่ งได้ แต่ผลการปฏิบตั ิงานทั้งปี
ของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั จะต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อได้คน้ คว้า หรื อประดิษฐ์
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตราย หรื อมีการต่อสู้ที่เสี่ ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากและงาน
นั้นได้ผลดีเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็ จเป็ น
ผลดีแก่ประเทศชาติ
ในกรณี ที่พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดมีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่ งปี แรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับจานวน
เงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่ วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปี หลัง พนักงานส่ วนตาบล
ผูน้ ้ นั มีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับจานวน
เงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมีคาสั่งให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี ของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เป็ นจานวนสองขั้นได้
ข้อ 210 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปี ให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ซึ่งในครึ่ งปี ที่แล้ว
มาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่ งขั้นเมื่อผูน้ ้ นั กลับมาปฏิบตั ิ
หน้าที่ ราชการ โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนด

83

ข้อ 211 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เห็นสมควรให้พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนมีคาสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้
กันเงินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ดว้ ย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็ จ ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาดังนี้
(1) ถ้าผูถ้ ูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรื อจะต้องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะได้ออกจากราชการ
ไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าผูถ้ ูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรื อลดขั้น
เงินเดือน ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งด
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถ้าผูน้ ้ นั ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่น
ที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุ ดท้าย แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้าย ก่อนที่ผนู ้ ้ นั
จะพ้นจากราชการ ส่ วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้
(3) ถ้าผูม้ ีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาสั่งลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก จาก
ราชการ หรื อมีคาสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรื อมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่
ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผูท้ ี่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป

ข้อ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบล เห็นสมควรให้ผใู ้ ดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผูน้ ้ นั ถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่าง
ให้ และศาลได้ประทับฟ้ องคดีน้ นั แล้วก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
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บริ หารส่ วนตาบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้กนั เงินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ดว้ ย เมื่อศาลได้
มีคาพิพากษาแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณา ดังนี้
(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผูน้ ้ นั ไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้
ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สงั่ เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจาคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่
ศาลพิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผูน้ ้ นั ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งสุ ดท้าย แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้ายก่อนที่ผนู ้ ้ นั จะพ้นจากราชการ ส่ วนในครั้ง
อื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรื อโทษหนักกว่าจาคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน ทุก
ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผูท้ ี่ถูกฟ้ องคดีอาญาหลาย คดี
ให้แยกพิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
ข้อ 213 ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดไว้ เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 211 และเหตุถูก
ฟ้ องคดีอาญาตามข้อ 212 ให้ผมู ้ ีอานาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูน้ ้ นั ไว้จนกว่าการสอบสวนและ
การพิจารณาทางวินยั แล้วเสร็ จ และจนกว่าศาลมีคาพิพากษาแล้วจึงให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ 211 (1) (2) หรื อ (3) หรื อตามข้อ 212 (1) (2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ โดยถือเกณฑ์จานวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็ นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ ผู ้
นั้นได้พน้ จากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 211 หรื อตามผลของ
การถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้อ 212 กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้
ตามผลของกรณี น้ นั โดยไม่ตอ้ งรอผลของอีกกรณี หนึ่ง
ข้อ 214 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาเห็น
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ด แต่ผนู ้ ้ นั จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
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ตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ผนู ้ ้ นั ในวันที่ 30 กันยายนของ
ครึ่ งปี สุ ดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ 215 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาเห็น
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ด แต่ผนู ้ ้ นั ได้ตายในหรื อหลังวันที่ 1 เมษายน หรื อวันที่
1 ตุลาคมหรื อออกจากราชการไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมี
คาสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคมครึ่ งปี ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้พน้ จากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะ สัง่ เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
ข้อ 216 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่ งขั้นตาม
ข้อ 205 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ การลา หรื อการมาทางานสายตามที่
กาหนด แต่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดย
มีเหตุผลเป็ นกรณีพิเศษ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเสนอ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 217 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ให้ดาเนินการตามข้อ 199 โดยให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้
และให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วน
ตาบลทุกตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
ข้อ 218 ในการกาหนดโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้ใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ 219 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ 220 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่ วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ เป็ นผูม้ ีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ โดย
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รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อพนักงานส่ วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน
ส่ วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตายเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
(4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 221 เมื่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลได้รับรายงานดังกล่าว
แล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน
3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล และผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษของพนักงานส่ วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ 220 โดยให้พิจารณา ดังนี้
(1) พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
(2) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของ
ผูต้ าย หรื อจากความผิดของผูต้ าย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ 223 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222 แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่ วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตายเป็ นกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญต่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เสนอเรื่ องการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 224 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษสาหรับพนักงานส่ วนตาบล
ผูถ้ ึงแก่ความตายเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูม้ ีอานาจสั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามข้อ 223 โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญเท่านั้น
หมวด 11
ระเบียบเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ 225 ให้กาหนดขนาดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตาบล ชั้น 1 กาหนดให้เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ขนาดใหญ่
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตาบล ชั้น 2 และ ชั้น 3 กาหนดให้เป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลขนาดกลาง
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตาบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 กาหนดให้เป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลขนาดเล็ก
ข้อ 226 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย สภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยให้มีการแบ่งส่ วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(2) กอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็ นกองหรื อเป็ นส่วน
ข้อ 227 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศกาหนดกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นตามข้อ 226 วรรคสอง (2) ซึ่งถือว่าเป็ นส่ วนราชการหลักขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนี้
(1) กองคลัง หรื อส่วนการคลัง
(2) กองช่าง หรื อส่วนโยธา
ส่วนราชการที่องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริ หารส่วนตาบล ได้แก่
(1) กองหรื อส่วนส่งเสริ มการเกษตร
(2) กองหรื อส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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(3) กองหรื อส่ วนสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
(4) กองหรื อส่วนราชการอื่นตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบล
ข้อ 228 ภายใต้บงั คับข้อ 229 องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดกอง
หรื อส่วนราชการอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็ นขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 229 ในการประกาศกาหนดกองหรื อส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การบริ หารส่วน
ตาบล จัดทาเป็ นประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบล โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของกอง หรื อส่วน
ราชการใดในองค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่ วน
ราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบลให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบตั ิราชการของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล
(2) กองคลัง หรื อส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย
การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับ
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะ ทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองช่าง หรื อส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออก
แบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิ งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุ ง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุ ง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกล การควบคุม การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ 230 การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานปลัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล กองหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลประกาศจัดตั้งขึ้น ให้
กาหนดให้ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อภารกิจหน้าที่ที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลต้องปฏิบตั ิ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ต้องมีความ
ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนระหว่างกองหรื อส่ วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล นั้น
ข้อ 231 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล กองหรื อ
ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาเป็ นประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบล
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดังนี้
(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็ นตามภารกิจหน้าที่และปริ มาณงานของส่ วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝ่ าย กลุ่มหรื อชื่องานอื่นใด
เป็ นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็ นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ ายหรื อกลุ่มงานนั้น
(2) การกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้
จัดแบ่งนั้น จะต้องกาหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่ วนราชการอื่น และต้องอยูภ่ ายในกรอบ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่ วนราชการนั้น
ข้อ 232 การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล กาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 และ
ข้อ 231 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล จัดทาเป็ นร่ างประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบล แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน ส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบล ลงนามในประกาศใช้บงั คับต่อไป
ข้อ 233 การจัดตั้งกองหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อการปรับปรุ งการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริ ห ารส่วน
ตาบล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรื อส่ วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสนอเหตุผลความจาเป็ น
และร่ างประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลกาหนดกองหรื อส่ วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดตั้งกองหรื อส่ วนราชการขึ้นใหม่
(2) ชื่อกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(3) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่ วนราชการ นั้น
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(4) ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม (3) คุณภาพและปริ มาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตั้งเป็ นหน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการนั้น
(5) ร่ างประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุ งใหม่ โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในตามข้อ 232
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึง
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะงาน
คุณภาพของงาน ปริ มาณงาน และความจาเป็ นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาลังของพนักงานส่ วนตาบล
และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 234 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาการขอ
จัดตั้งหรื อปรับปรุ งการกาหนดส่ วนราชการตามข้อ 233 แล้ว ให้ดาเนิ นการ ดังนี้
(1) กรณี มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรื อปรับปรุ งการกาหนดส่ วนราชการใหม่ และอัตรา
กาลังพนักงานส่ วนตาบลที่กาหนดในกองหรื อส่ วนราชการที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ เป็ นการปรับเกลี่ยมาจากกอง
หรื อส่ วนราชการอื่นภายในองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บงั คับ และดาเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรื อปรับปรุ งการกาหนดส่ วนราชการใหม่ และอัตรา
กาลังพนักงานส่ วนตาบลที่กาหนดในกองหรื อส่ วนราชการที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็ นการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ใหม่ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บงั คับและดาเนินการตาม
มติคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(3) กรณีมีมติเป็ นประการอื่นใด ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามมติ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น
ข้อ 235 อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริ หารกิจการขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 236 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ ปลัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบตั ิราชการประจาในองค์การบริ หารส่วนตาบล
กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญของ
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แผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล รวมทั้งกากับ เร่ งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบล
(2) เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล รองจากประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในการปฏิบตั ิราชการของปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล จะให้มีรองปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูช้ ่วยสั่งและปฏิบตั ิราชการด้วย ก็ได้
ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
ให้รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
มอบหมาย
ข้อ 237 ให้สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล มีหวั หน้าสานักงานปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบลคนหนึ่ง เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น
ข้อ 238 ในกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น มีผอู ้ านวยการกองหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกองหรื อส่ วนราชการนั้น
ข้อ 239 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
การ
กาหนดให้ ตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็ นไปตามที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลมอบหมายโดยทาเป็ นหนังสื อ
ข้อ 240 ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมอบอานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมตั ิ หรื อการปฏิบตั ิกิจการที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลจะพึง
ปฏิบตั ิ หรื อดาเนินการตามกฎหมายใด ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งใดในองค์การบริ หารส่วนตาบลปฏิบตั ิราชการแทน
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล อานาจในการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิราชการ หรื อการดาเนินการอื่นที่ผดู ้ ารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ หรื อ
ดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ้า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนั้น มิได้กาหนดเรื่ องการมอบ
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อานาจไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อมิได้หา้ มเรื่ องการมอบอานาจไว้ ผูด้ ารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผดู ้ ารง
ตาแหน่งอื่นปฏิบตั ิราชการแทนได้ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจมอบให้กรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ผูอ้ านวยการ
กอง หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(2) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
ผูอ้ านวยการกอง หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(3) ผูอ้ านวยการกอง หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้
พนักงานส่ วนตาบลในกองหรื อส่ วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิบตั ิราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็ นหนังสื อ
ข้อ 241 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ 240 โดยชอบแล้ว ผูร้ ับมอบอานาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 242 ในการมอบอานาจตามข้อ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผมู ้ อบอานาจ
พิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผูม้ อบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจต้องปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผูม้ อบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ
ของผูร้ ับมอบอานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบตั ิราชการของผูร้ ับมอบอานาจได้
ข้อ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ใน
กรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 244 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล ในกรณีที่
ไม่มี ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริ หารส่วน
ตาบล เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลหลายคน ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลคนใดคนหนึ่งเป็ น
ผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ราชการได้ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลในองค์การ
บริ หารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นเป็ น
ผูร้ ักษาราชการแทน
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ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล จะแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่ นเป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล ในกรณีที่
ไม่มีผดู ้ ารง ตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลในกองหรื อส่ วนราชการนั้นคนใดคน
หนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็ น ผูร้ ักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
ราชการในกองหรื อส่ วนราชการนั้น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตาบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกอง หรื อหัวหน้าส่วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่น เป็ นผูร้ ักษา ราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผรู ้ ักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูซ้ ่ ึงตนแทน
ในกรณี ที่มีผดู ้ ารงตาแหน่งใด หรื อผูร้ ักษาราชการแทนผูด้ ารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย
หรื อมอบอานาจให้ผดู ้ ารงตาแหน่งอื่นปฏิบตั ิราชการแทน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่น
เดียวกับผูซ้ ่ ึงมอบหมายหรื อมอบอานาจ
ในกรณี ที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผดู ้ ารงตาแหน่งใดเป็ นกรรมการ หรื อให้มีอานาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผรู ้ ักษาราชการแทนหรื อผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็ นกรรมการหรื อมี
อานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรื อปฏิบตั ิราชการแทนด้วย
แล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือน
อานาจประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงาน ส่ วน
ตาบลอื่น เป็ นผูร้ ักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งรองหรื อ
ผูช้ ่วยพ้นจากความเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 248 ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นว่างลงหรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ และเป็ นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีอานาจสั่งให้พนักงานส่ วน
ตาบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อทาง
ราชการสูงสุด ให้รักษาการในตาแหน่งนั้นได้
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ผูร้ ักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ
คาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งให้ผดู ้ ารงตาแหน่งนั้น เป็ นกรรมการ หรื อให้มีอานาจหน้าที่ใด ก็ให้ผรู ้ ักษาการ
ในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการหรื อมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด 12
การบริหารงานบุคคล
ส่ วนที่ 1
การสั่งพนักงานส่ วนตาบลประจาองค์การบริหารส่ วนตาบล
ข้อ 249 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจสั่งพนักงานส่ วนตาบลให้ประจาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว โดยให้พน้ จากตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ น
ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรื อมีกรณีเป็ นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินยั
อย่างร้ายแรง หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อกรณี ที่ถูกฟ้ องนั้น พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่างให้และถ้าให้ผนู ้ ้ นั
คงอยูใ่ นตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการสื บสวนสอบสวน หรื ออาจเกิดการเสี ยหายแก่
ราชการ
(2) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาหรื อละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิดอาญา และผูม้ ีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริ งที่ปรากฏตาม
คาพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชดั อยูแ่ ล้วว่าการกระทาหรื อละเว้นกระทาการนั้นเป็ นความผิดวินยั
ร้ายแรง
(3) เมื่อพนักงานส่ วนตาบลละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผูบ้ งั คับบัญชาได้
ดาเนินการสื บสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็ นเหตุ
ให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(4) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อให้ถอ้ ยคารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั การรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็ น
หนังสื อ
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(5) เมื่อพนักงานส่ วนตาบลมีกรณี ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล
(6) เมื่อพนักงานส่ วนตาบลมีกรณี ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน หรื อมี
การใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิราชการ บกพร่ องในหน้าที่ราชการหรื อประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
หน้าที่ราชการหรื อมีกรณี ที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั การรักษาวินยั และการดาเนิ นการ
ทางวินยั
(7) เมื่อพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใดมีกรณี ถูกกล่าวหา หรื อมีกรณีเป็ นที่
สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่ งนั้นซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาได้สืบสวนแล้ว
เห็นว่ากรณี มีมูล และถ้าให้ผนู ้ ้ นั คงอยูใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสี ยหายแก่ราชการ
(8) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่ งไปปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ หรื อไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
(10) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับทุนรัฐบาลหรื อทุนขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้
ไปศึกษาหรื อฝึ กอบรมในประเทศ หรื อต่างประเทศ
(11) กรณี อื่นที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 250 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสัง่ พนักงานส่ วนตาบลให้ประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว ให้แสดง
รายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี้
(1) คาชี้แจง เหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่ วนตาบลให้ประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่งประจา
องค์การบริ หารส่วนตาบลตามข้อ 249 (8) (9) และ(10) ให้สงั่ ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผนู ้ ้ นั ได้รับอนุญาต
ให้ลา
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการที่จะมอบหมายแก่ผถู ้ ูกสั่งให้
ประจาองค์การบริ หารส่วนตาบล ยกเว้นกรณีตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)
ข้อ 251 การสั่งพนักงานส่ วนตาบลให้ประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว
ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลสั่งได้ตามมติของ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
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( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ถูกสั่งให้ประจา เว้นแต่ กรณี สั่งประจาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผนู ้ ้ นั ได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดให้ประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแล้ว และถ้า
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษที่จะต้องสั่ง
ให้ผนู ้ ้ นั ประจาต่อไปอีกเกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิม
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิ บวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความตามข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่ วนตาบลให้ประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราวตาม
ข้อ 249 (8) (9) (10) หรื อ (11) หากองค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริ หาร
ราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานทดแทนในตาแหน่งผูท้ ี่ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริ หารส่วนตาบล ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการตามข้อ 250 (1) และ (2) และให้เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพิม่ ใหม่ เพื่อรองรับพนักงานส่ วนตาบล ผูถ้ ูกสัง่ ให้ประจา
ดังกล่าวเป็ นการเฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็ นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่งประจาองค์การบริ หารส่วนตาบลว่างลง
ให้ยบุ เลิกตาแหน่งได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลสัง่ พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ให้ประจา
องค์การบริ หารส่วนตาบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และ
ให้นาความที่กาหนดในข้อ 251 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 253 เมื่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลสั่งผูใ้ ดให้ประจา
องค์การบริ หารส่วนตาบล โดยมีเหตุผลความจาเป็ นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็ นหรื อครบ
กาหนดเวลาตามข้อ 251 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผนู ้ ้ นั ดารงตาแหน่งเดิม หรื อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกับที่ผนู ้ ้ นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 254 การให้พน้ จากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น
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เงินเดือน การดาเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบลที่ถูกสั่งให้ ประจา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการชัว่ คราวให้ถือเสมือนว่าผูถ้ กู สั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม
ส่ วนที่ 2
การสั่งพนักงานส่ วนตาบลไปช่ วยปฏิบัติราชการ
ข้อ 255 ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้พนักงานส่วน
ตาบลในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบตั ิราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริ หารส่วนตาบล
เดียวกันเป็ นการชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงภารกิจ หน้าที่
ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิวา่ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั ด้วย
ข้อ 256 ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบล
อื่น ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความจาเป็ นและ
สาคัญอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
อาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสี ยหายกับ
องค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัดเป็ นหลัก และต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) องค์การบริ หารส่วนตาบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตาบลได้ทา
ความตกลงกันโดยทาเป็ นหนังสื อ
(2) พนักงานส่ วนตาบลผูท้ ี่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบตั ิราชการจะต้องสมัครใจที่จะไป
ช่วยปฏิบตั ิราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสื อยินยอม
(3) พนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั ต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปช่วย
ปฏิบตั ิราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ด้วย
(4) การสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการ ให้สั่งได้เป็ นการชัว่ คราวครั้งละ
ไม่เกิน 6 เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบตั ิราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกาหนด
แล้ว ให้ส่งตัวพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั คืนองค์การบริ หารส่ วนตาบลต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ 257 การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
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ส่ วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล
ข้อ 258 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลมีการพัฒนาผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็ น
พนักงานส่ วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบตั ิราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขและแนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นพนักงานส่ วนตาบลที่ดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 258 ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบตั ิราชการ ให้ใช้วิธีการฝึ กอบรมในห้องฝึ กอบรม การฝึ กอบรมทางไกล หรื อการพัฒนา
ตนเองก็ได้
หากองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จาเป็ นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริ หารส่ วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเป็ น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็ นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริ หารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผูบ้ งั คับบัญชา และการ ฝึ ก
ภาคสนาม

ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
องค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัด หรื อสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ร่ วมกับองค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัด หรื อองค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัดร่ วมกับส่วนราชการอื่น
หรื อภาคเอกชนก็ได้
ข้อ 262 การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่น้ ี
ให้กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั ยังอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
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ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็ นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิราชการสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรื อหลาย
วิธีการควบคู่กนั ไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริ หารส่วนตาบล เช่น การงบประมาณ สื่ อการ
ฝึ กอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึ กอบรม และกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและติดตามผล
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา และ
ติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 264 ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่พฒั นาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริ ยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 265 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่เพิง่ ย้ายหรื อโอน
มาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของตน

ข้อ 266 การพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชานั้น ผูบ้ งั คับบัญชาอาจเป็ นผูด้ าเนินการเอง หรื อ
มอบหมายให้ผทู ้ ี่เหมาะสมดาเนิ นการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึ กอบรมหรื อวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการหาความ
จาเป็ นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลหรื อข้อเสนอ
ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเอง
ข้อ 267 การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรู ้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
โดยทัว่ ไป เช่น ระเบียบกฏหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
เป็ นต้น
(2) ด้านความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ กอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริ หาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานและการบริ การประชาชน
เช่น ในเรื่ องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็ นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริ มบุคลิกภาพที่ดี ส่ งเสริ มให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่ น และมีประสิ ทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่ อสาร
และสื่ อความหมาย การเสริ มสร้างสุขภาพอนามัย เป็ นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริ ยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
การปฏิบตั ิงาน เช่น จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ข
ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา แบ่งได้ดงั นี้
(1) การเตรี ยมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็ นในการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูวา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบตั ิงาน
ได้สาเร็จอย่างมีประสิ ทธิภาพและปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็ น ได้แก่ ด้านความรู ้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริ หาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม

(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพฒั นาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจากการหาความจาเป็ นในการพัฒนาแล้ว
ผูบ้ งั คับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และเรื่ องที่ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
จาเป็ นต้อง ได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรื อวิธีการพัฒนาได้หลายรู ปแบบตามความเหมาะสม
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เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึ กอบรม การดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ และการสัมมนา เป็ นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็ นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรื อเข้าร่ วม
สมทบกับหน่วยราชการอื่น หรื อว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็ น
ผูด้ าเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหมัน่ ติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับการพัฒนาแล้ว
ข้อ 269 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั ิ หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด โดย
ให้กาหนดเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลนั้น
ข้อ 270 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นกรรมการ
(3) ผูอ้ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็ นกรรมการ
(4) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

102

(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็ นการหาความจาเป็ นใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่ วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็ นในด้านความรู ้ความสามารถทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริ หาร และด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
ข้อ 273 เป้ าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนตาบลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุก
ตาแหน่ง โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรื อหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู ้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริ หาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จังหวัด ) ดาเนินการเอง หรื ออาจมอบให้องค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อผูท้ ี่เหมาะสมดาเนินการ
หรื อดาเนินการร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ส่ วนราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็ น ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึ กอบรม
(3) การศึกษา หรื อดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึ กษาหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
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เป้ าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 276 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริ หารส่วนตาบลต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่าง
ชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริ หารส่วนตาบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของ
การพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ข้อ 278 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม
ข้อ 271 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนา กลุ่ม
เป้ าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศใช้บงั คับเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี แล้ว ให้
องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม ข้อ 271 เป็ นระยะเวลา 3
ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ 279 ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามข้อ 278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุ ง แผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
หากองค์การบริ หารส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว และ
ได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึ่ง เป็ น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกากับ
ดูแลให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่ วนตาบลที่ได้ประกาศใช้บงั คับ ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ้ ด้วยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
โดยใช้เวลาในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 282 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้พนักงานส่ วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
การให้พนักงานส่ วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้มี
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพียงพอ ไม่ให้เสี ยหายแก่ราชการและไม่ตอ้ งตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 283 พนักงานส่ วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูท้ ี่พน้ กาหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการแล้ว
(2) ผูไ้ ปศึกษาขั้นต่ากว่าปริ ญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผูไ้ ปศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี ตอ้ งมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผูไ้ ปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริ ญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปี นับถึงวันเริ่ ม ต้น
เปิ ดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นกรณี
พิเศษเฉพาะราย
(3) เป็ นผูท้ ี่ผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ผอู ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็ น
ผูท้ ี่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

(4) เป็ นผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยูใ่ นข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกาหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่ วนตาบล
(5) สาหรับผูท้ ี่เคยได้รับอนุมตั ิไปศึกษาตามประกาศนี้ หรื อระเบียบอื่นมาแล้วจะ
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ต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ข้อ 284 การให้พนักงานส่ วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรื อเป็ นประโยชน์
กับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
เว้นแต่พนักงานส่วนตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อกระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 285 พนักงานส่ วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ จะต้องยืน่ เอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็ นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรื อแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสื อตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท้ ี่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 283 (3)
ข้อ 286 พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
สาเร็ จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็ นเฉพาะกรณี ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้งหรื อไม่เกิน 1 ปี การศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผล
ความจาเป็ น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.
อบต.จังหวัด )
ข้อ 287 พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
รายงานผลการศึกษาให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาค
การศึกษา หากพนักงานส่วนตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจพิจารณาให้ยตุ ิการศึกษา หรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามควรแก่กรณี ก็ได้
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ข้อ 288 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล ทาสัญญาให้พนักงานส่ วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศกลับมาปฏิบตั ิราชการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือน ทุน
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณี ที่ผไู ้ ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ิราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ก็
ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็ นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบ ว่า
ด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 289 พนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมตั ิหรื อเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรี บรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรื อวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี
สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริ ญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรื อ
ผลงานวิจยั ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
ข้อ 290 เมื่อองค์การบริ หารส่วนตาบลต้นสังกัดมีความจาเป็ นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบตั ิราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมตั ิไม่วา่ ในกรณี ใด
ๆ ให้พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่ วนตาบลที่ได้รับอนุมตั ิไปศึกษา เพิม่ เติมใน
ประเทศให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 292 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี้ ให้เป็ นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี้

ข้อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ในต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานใน
ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรี กาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็ นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว
ให้หมายความถึงองค์การบริ หารส่วนตาบลด้วย
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ข้อ 294 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจการอนุมตั ิให้พนักงานส่วนตาบล ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดู
งาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศ ให้เป็ นอานาจของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ข้อ 295 การอนุมตั ิให้พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงานใน
ต่างประเทศก่อนวันประกาศนี้ใช้บงั คับ หากเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น ก็ให้
เป็ น อันใช้ได้ และให้ดาเนิ นการเรื่ องการอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงานต่อพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ตาม
ระเบียบ วิธีการนั้นต่อไป แต่ท้ งั นี้ สาหรับกรณี ศึกษาและฝึ กอบรม ต้องอยูใ่ นจานวนอัตราร้อยละตามที่
กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
ส่ วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 296 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพิ่มพูนประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และมีหน้าที่เสริ มสร้างแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้
บังคับบัญชาปฏิบตั ิตน ให้เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล และปฏิบตั ิราชการมีประสิ ทธิภาพ และ
เกิดประสิ ทธิผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้คานึงถึงคุณภาพและปริ มาณงาน ประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของงานที่ได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั ที่เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล โดยจัดทา
การประเมินอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกประเมินชี้แจง หรื อขอคาปรึ กษาด้วย
ข้อ 297 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศนี้ มี
หลักการที่จะประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของผลสาเร็ จและผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็ นหลัก
ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบล และนาผลการ
ประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
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(3) การแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบล
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การให้รางวัลจูงใจ และการบริ หารงานบุคคลเรื่ องอื่น ๆ
ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ปริ มาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิ ทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรื อความคุม้ ค่าของผลงาน
ส่ วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
(2) การรักษาวินยั
(3) การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจกาหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งต่าง ๆ
ทั้งนี้โดยกาหนดให้มีสัดส่ วนคะแนนของผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริ หารส่วนตาบล
พิจารณาใช้ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ หรื อปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้อ 300 ให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน
และผูร้ ับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรื อ ผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้
ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริ หารงานของส่วนราชการ หรื อภารกิจหลักที่ได้มีการกาหนดไว้ตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดขึ้นด้วย
ข้อ 301 ให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบล ปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปี งบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
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ข้อ 302 การประเมินครั้งที่ 1 ตามข้อ 303 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูป้ ระเมินจัดลาดับผล
การประเมินเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้และผลการประเมิน
ต้องปรับปรุ งไว้ให้ชดั เจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จดั ทาบัญชีรายชื่อผูม้ ีผลการประเมินดีเด่น
และผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ข้อ 303 ให้นาระบบเปิ ดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กาหนดสาหรับข้าราชการพลเรื อน ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเด่น ในที่เปิ ดเผยให้
พนักงานส่ วนตาบลได้ทราบโดยทัว่ กัน
ข้อ 304 ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลัน่ กรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการใช้ ดุลย
พินิจของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูป้ ระเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่ กรอง
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในระดับกอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริ หารส่วนตาบล
ด้วยก็ได้
ข้อ 305 ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบล ไปใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดในข้อ 298 ด้วย
ข้อ 306 เมื่อเสร็ จสิ้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละครั้งแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ง
เป็ นผูป้ ระเมินต้องนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผรู ้ ับการประเมิน เพื่อให้มี
การแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน และกาหนดแผนการพัฒนาผูร้ ับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียงิ่ ขึ้น

ข้อ 307 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนาไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไว้ที่ผบู ้ งั คับบัญชา ผลการประเมิน
ครั้งที่ 2 ภายหลังจากการให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผรู ้ ับการประเมินแล้ว ให้เก็บสรุ ปผลการประเมินไว้ใน
แฟ้ มประวัติพนักงานส่วนตาบล หรื อองค์การบริ หารส่วนตาบลจะกาหนดรู ปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอื่น
ตามที่เหมาะสมก็ได้
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ข้อ 308 ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบลตามที่กาหนดนี้
สาหรับพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
ข้อ 309 กรณี อื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจร่ วมกันกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการเพิ่มเติมตาม
ลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิงานและอื่น ๆ ได้
ส่ วนที่ 5
การลา
ข้อ 310 ในส่วนนี้
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็ นทหาร
กองประจาการ
" เข้ารับการเตรี ยมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้า
รับการฝึ กวิชาทหาร หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความ ตก
ลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ
รวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครื อสหประชาชาติดว้ ย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรื อสถาบันต่างประเทศตามที่ผรู ้ ักษาการ
ตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
" การไปปฏิบตั ิงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบตั ิงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบตั ิงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของ
องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่
ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรื อจากประเทศที่ไปปฏิบตั ิงาน แต่ท้ งั นี้ ไม่
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการหรื อการจัดการประชุม
ของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรื อภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็ นข้าราชการ พนักงานส่ วนตาบล พนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการหรื อไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ หรื อทางราชการสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศตามความ

111

ต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทาการซึ่งให้นบั เวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรื อเต็มเวลาทางาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ข้อ 311 การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่ วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรื อมติ
คณะรัฐมนตรี กาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็ นพิเศษ ผูล้ าและผูม้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต
การลาจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบหรื อมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ 312 ผูม้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต และอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ให้เป็ นไปตามตารางที่กาหนดไว้ทา้ ยประกาศนี้ในกรณี ที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาต การลาตาม
ประกาศนี้ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ และมีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผูม้ ีอานาจ
ได้ ให้ผลู ้ าเสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาชั้นเหนื อขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ว
ให้แจ้งผูม้ ีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย
ผูม้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาจะมอบหมายหรื อมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อให้แก่
ผูด้ ารงตาแหน่งใดเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ญาตแทนก็ได้
ข้อ 313 พนักงานส่ วนตาบลผูใ้ ดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรื อลาเข้ารับการตรวจเลือก หรื อ
เข้ารับการเตรี ยมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของ
หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผูน้ ้ นั ทราบ
อย่างน้อยปี ละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ 314 การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นบั ตามปี งบประมาณ

การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรื อจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลา
ให้นบั ต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูใ่ นระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็ นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่ วยที่มิใช่วนั ลาป่ วยตามกฏหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์พนักงานส่วนตาบลผูไ้ ด้รับอันตรายหรื อการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ วันลากิจส่วนตัว
และวันลาพักผ่อนให้นบั เฉพาะวันทาการ
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การลาป่ วยหรื อลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็ นในปี เดียวกันหรื อไม่ก็ตาม
ให้นบั เป็ นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผูม้ ีอานาจอนุญาตระดับใด ให้นา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต
พนักงานส่วนตาบลที่ถูกเรี ยกกลับเข้ามาปฏิบตั ิราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็ นอัน
หมดเขต เพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ออกเดินทางกลับเป็ นต้นไป
การลาครึ่ งวันในตอนเช้าหรื อตอนบ่ายให้นบั เป็ นการลาครึ่ งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
พนักงานส่ วนตาบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยงั ไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอถอนวันลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า
การลาเป็ นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ข้อ 315 เพื่อควบคุมให้เป็ นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาบัญชี
ลงเวลาการปฏิบตั ิราชการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรื อ
จะใช้เครื่ องบันทึกเวลาการปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็ นประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะกาหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบตั ิราชการ หรื อวิธีควบคุมการปฏิบตั ิราชการของพนักงานส่วนตาบลที่มีการปฏิบตั ิราชการในลักษณะ
พิเศษเป็ นอย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบตั ิ
ราชการได้ดว้ ย
ข้อ 316 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นหรื อรี บด่วน จะ
ใช้ใบลาที่มีขอ้ ความไม่ครบถ้วนตามแบบหรื อจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 317 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศ
นี้ หรื อในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
การอนุญาตของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
อนุญาตแล้วให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบด้วย
ข้อ 318 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทัว่ ไปในท้องที่น้ นั หรื อพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงาน
ส่ วนตาบลผูน้ ้ นั และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อความผิดของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั เอง โดย
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็ นเหตุขดั ขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการ ณ สถานที่ต้ งั ปกติ ให้
พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั รี บรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบตั ิ ราชการ
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ไม่ได้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลทันทีใน วันแรกที่
สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วน
ตาบลผูน้ ้ นั มาปฏิบตั ิราชการไม่ได้เป็ นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริ ง ให้สั่งให้การหยุดราชการ
ของพนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ไม่นบั เป็ นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้อนั เนื่อง
มาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เห็นว่าการที่ไม่สามารถมา
ปฏิบตั ิราชการยังไม่สมควรถือเป็ นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตาบลผูน้ ้ นั
ไม่มาปฏิบตั ิราชการเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 319 การลาแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
(1)
การลาป่ วย
(2)
การลาคลอดบุตร
(3)
การลากิจส่วนตัว
(4)
การลาพักผ่อน
(5)
การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(6)
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
(7)
การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
(8)
การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ 320 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลา
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นจะเสนอหรื อ
จัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผูอ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่ได้ข้ นึ ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็ นหรื อเห็นสมควรผูม้ ีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซ่ ึงผูม้ ีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ วยไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่ จะเป็ นการลาครั้งเดียวหรื อหลายครั้งติดต่อกันถ้าผูม้ ีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรื อสั่งให้ผลู ้ าไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
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ข้อ 321 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ผอู ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาโดยเร็ ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรื อหลังวันที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตอนุญาต ให้
ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้ นสุ ดลง และให้นบั เป็ นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วนั เริ่ มวันลา
คลอดบุตร
ข้อ 322 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่ มี
เหตุจาเป็ นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอหรื อจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาเป็ นไว้แล้วหยุดราชการไป
ก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ ว
ในกรณี มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรื อจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 323 พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วัน
ทาการ
ข้อ 324 พนักงานส่วนตาบลที่ลาคลอดบุตร ตามข้อ 321 แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ 325 ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่ วนตัว เว้นแต่กรณี การลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ 324 ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็ นเกิดขึ้น ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจ
อนุญาตจะเรี ยกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ข้อ 326 พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี หนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่
พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
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(1)
ผูซ้ ่ ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
(2)
ผูซ้ ่ ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(3)
ผูซ้ ่ ึงลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
(4)
ผูซ้ ่ ึงถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณี อื่น นอกจากกรณี ไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 327 ถ้าในปี ใดพนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรื อลาพักผ่อน
ประจาปี แล้ว แต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปี นั้นรวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผูท้ ี่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนประจาปี ในปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
ข้อ 328 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 329 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผูม้ ีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรื อหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เสี ยหายแก่ราชการ
ข้อ 330 ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการ
จาเป็ นเกิดขึ้น ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจอนุญาตจะเรี ยกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ข้อ 331 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อพนักงาน
ส่วนตาบลที่นบั ถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตก่อน
วันอุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ในกรณี มีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ช้ ีแจงเหตุผล
ความจาเป็ นประกอบการลา และให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรื อไม่ก็ได้
ข้อ 332 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ลาอุปสมบท
หรื อได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามข้อ 331 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรื อออกเดินทางไปประกอบ
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พิธีฮจั ย์ ภายใน 10 วัน นับแต่วนั เริ่ มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่ลาสิ กขา หรื อวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรื อได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่
สามารถอุปสมบทหรื อไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติ
และขอถอนวันลา ให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต พิจารณาหรื ออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรื อไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 333 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับหมายเรี ยกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานตัว
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง ส่วนพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับ
หมายเรี ยกเข้ารับการเตรี ยมพลให้รายงานตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่เวลารับหมายเรี ยกเป็ น
ต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ารับการเตรี ยมพลตามวันเวลาในหมายเรี ยกนั้นโดยไม่ตอ้ งรอ
รับคาสั่งอนุญาต และให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอไปตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบล
ข้อ 334 เมื่อพนักงานส่วนตาบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ารับการ
เตรี ยมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุจาเป็ น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 335 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
สาหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศให้เสนอหรื อจัดส่ ง
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
อนุญาต

ข้อ 336 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้
ข้อ 337 การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
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" ประเภทที่ 1 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานในกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
(1) การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็ นสมาชิกและเป็ น
วาระที่ตอ้ งส่ งไปปฏิบตั ิงานในองค์การนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบตั ิงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบตั ิงานเพื่อพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ข้อ 338 พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นพนักงานส่วนตาบลและปฏิบตั ิราชการประจาตลอดมาเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าห้าปี ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน เว้นแต่ผทู ้ ี่ไปปฏิบตั ิงานในองค์การสหประชาชาติ
กาหนดเวลาห้าปี ให้ลดลงเป็ นสองปี
สาหรับผูท้ ี่เคยไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้วจะต้องมีเวลา
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วนั เริ่ มกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุ ดท้าย
(2) ผูท้ ี่ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิ บปี
บริ บูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน
(3) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรี ยบร้อยและไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินยั
การขอยกเว้นหรื อผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความ
จาเป็ นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 339 ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่าง
ประเทศยืน่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาไปตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ลาไปปฏิบตั ิงานได้โดยถือว่าเป็ นการไป

ทาการใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ ปีสาหรับการไป
ปฏิบตั ิงานประเภทที่ 1 หรื อมีกาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี สาหรับการไปปฏิบตั ิงานประเภทที่ 2 โดยไม่ได้
รับเงินเดือน เว้นแต่อตั ราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทาง
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ราชการที่ผนู ้ ้ นั ได้รับอยูใ่ นขณะนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ได้รับอยูใ่ น
ขณะนั้น
ข้อ 340 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
หากประสงค์จะอยูป่ ฏิบตั ิงานต่อ ให้ยนื่ เรื่ องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ทางราชการจะ
ได้รับต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลผูน้ ้ นั ไปปฏิบตั ิงานโดยถือว่าเป็ นการไปทาการใด ๆ อันจะนับ
เวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้พนักงานส่ วนตาบล
ไปทาการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ ปี
การอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไปปฏิบตั ิงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบตั ิงานเกินหนึ่งปี ด้วย
ข้อ 341 เมื่อองค์การบริ หารส่วนตาบลได้มีคาสั่งให้พนักงานส่ วนตาบลไปปฏิบตั ิงาน
ตามข้อ 339 หรื อให้ไปปฏิบตั ิงานต่อหรื อให้ออกจากราชการตามข้อ 340 แล้ว ให้องค์การบริ หารส่วน
ตาบลรายงานและส่ งสาเนาคาสัง่ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้อ 342 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาสัญญาผูกมัดพนักงานส่วนตาบลที่ไป
ปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็ นเวลาหนึ่งเท่า
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบตั ิงาน พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่
กลับมารับราชการหรื อกลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ
ดังนี้
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็ นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ
คูณด้วยเวลาที่ไปปฏิบตั ิงานที่คิดเป็ นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิ บห้าวันให้คิดเป็ นหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลง ตาม
ส่วน
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี้ เมื่อจัดทาแล้ว
ให้ส่งให้สานักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน 1 ชุด
ข้อ 343 พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบตั ิงาน
แล้วเสร็ จให้รายงานตัวเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ภายในสิ บวัน นับแต่วนั ถัดจากเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน และให้
รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลทราบ ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
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การรายงานผลการไปปฏิบตั ิงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ทา้ ยประกาศนี้
ข้อ 344 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลา
ได้ไม่เกินสองปี และในกรณี จาเป็ นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ ปี ถ้าเกินสี่ ปี
ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 345 การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลลาติดตามคู่สมรส ผูม้ ีอานาจอนุญาต
จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรื อหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสี ยหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 344 และจะต้องเป็ นกรณี ที่คู่สมรสอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อปฏิบตั ิงานใน
ต่างประเทศเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่วา่ จะอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อปฎิบตั ิงานในประเทศ
เดียวกันหรื อไม่
ข้อ 346 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 344
ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อปฏิบตั ิงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ
ขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อปฏิบตั ิงานประจาในประเทศ
ไทยต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมี
สิ ทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 344 ได้ใหม่
ข้อ 347 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามที่กาหนดในส่ วนนี้ให้นาเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป
ส่ วนที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 348 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปี ของพนักงานส่วนตาบล
ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศกาหนดโดยให้เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดสาหรับ
ข้าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม
ข้อ 349 เครื่ องแบบและระเบียบการแต่งเครื่ องแบบของพนักงานส่วนตาบลให้เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อระเบียบว่าด้วยการนั้น
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ข้อ 350 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรม
และจริ ยธรรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการและการปฏิบตั ิตนของ
พนักงานส่วนตาบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิ ดเผยในสานักงานขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 351 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผูแ้ ทนทุกฝ่ ายของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 352 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การทะเบียนประวัติ
ของพนักงานส่วนตาบล และการปฏิบตั ิการอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 353 เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้มีคาสั่ง หรื อประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่ วน
ตาบล หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบล และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
(2) การสัง่ แต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสัง่ ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(3) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(4) การสั่งประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบล การสั่งผูป้ ระจาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบตั ิราชการ
(5) การสั่งให้ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่
การแบ่งส่ วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุ ง การรวมหรื อการยุบเลิกการจัดแบ่งส่ วนราชการของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล
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ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ออกคาสั่งหรื อประกาศดังกล่าว รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยส่ งสาเนาคาสั่ง หรื อประกาศนั้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ออกคาสั่งหรื อประกาศ และสาหรับกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม (1) ให้ส่ง
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 355 ของผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 354 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล กาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลตาแหน่งบริ หาร ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น
อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ประกาศ
ข้อ 355 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล
ทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริ หารส่วนตาบล 1 ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เก็บไว้แห่งละ 1 ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล ลักษณะ รู ปแบบ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟ้ มประวัติพนักงานส่วนตาบล
ให้นากฎหมายหรื อระเบียบหรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ 356 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ หรื อต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรื อลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตาบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรื อสูงขึ้น สมรส
หย่า
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เปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล หรื อตาย ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่อนุญาตหรื อได้รับแจ้งรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั อนุญาตหรื อวันได้รับ
แจ้งแล้วแต่กรณี
หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้ าง
ข้อ 357 ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศ
จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างลักษณะ
ผูช้ านาญงานขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบล
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมงที่จา้ งไว้
ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และรับ
เงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อหมวดเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลด้วย
“ลูกจ้างชัว่ คราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมงที่จา้ งไว้
ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะชัว่ คราว และหรื อมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปี งบประมาณ และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชัว่ คราวหรื อจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้างลักษณะผูช้ านาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญใน งาน
เฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบตั ิงานชนิดนั้นมานานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยมี
ใบรับรองความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผนู ้ ้ นั เคยปฏิบตั ิ งาน
มาแล้ว
“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรื อเวลาอื่นใดที่
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดตามลักษณะงานให้เป็ นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล โดย
อาจกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็ นสองวันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็ นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
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“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบตั ิงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายเดือน รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายวันในวันทางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชัว่ โมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายชัว่ โมงในวัน
ทางานปกติ รวมถึงเงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและราย
ชัว่ โมง เนื่องจากต้องปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชัว่ โมง กรณี สั่งให้ปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
รายเดือน เนื่องในการปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทาการปกติ หรื อปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์
หรื อวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณี
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบตั ิราชการนอกเขต
องค์การบริ หารส่วนตาบลที่ตนสังกัด
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู ้ความชานาญ หรื อประสบการณ์
ด้วยการเรี ยน การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรื อการปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการรับปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษา
และการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึ กอบรมหรื อการดูงานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม หรื อต่อจากการ
ฝึ กอบรมนั้นด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู ้หรื อประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจ้ าง
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ข้อ 358 ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ และไม่เกินห้าสิ บห้าปี
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่ วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
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(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 359 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจพิจารณายกเว้น
สาหรับลูกจ้างผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 (2) เป็ นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี และไม่เกิน
หกสิ บปี หรื อการจ้างลูกจ้างลักษณะผูช้ านาญงาน มีอานาจพิจารณายกเว้นสาหรับลูกจ้างผูท้ ี่ขาด
คุณสมบัติตามข้อ 358 (2) หรื อ (10) เป็ นรายบุคคลได้
เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (7) (9)
(10) หรื อ(14) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ หรื อผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11) หรื อ (12) ถ้าผูน้ ้ นั ได้ออกจาก
งานหรื อราชการไปเกินสองปี แล้ว หรื อผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (13) ถ้าผูน้ ้ นั
ได้ออกจากงานหรื อราชการไปเกินสามปี แล้ว และมิใช่เป็ นกรณีออกจากงานหรื อราชการเพราะกระทาผิดใน
กรณีทุจริ ตต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม ให้
นาขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานส่ วนตาบลมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ ง การจ้ าง อัตราค่าจ้ าง และการแต่งตั้ง
ข้อ 360 การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามประกาศกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ 361 ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่งกาหนด
ตาแหน่งนอกเหนือจากตาแหน่ง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดตามข้อ 360
หากตาแหน่งว่างลงให้ยบุ เลิก หรื อปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้อ 360
ข้อ 362 ลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งมีลกั ษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานส่ วนตาบลหรื อ
ข้าราชการพลเรื อนในสายผูป้ ฏิบตั ิงานให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ข้าราชการพลเรื อนตาแหน่งนั้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจาเป็ นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
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(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และไม่ให้ซ้ าหรื อเหมือนกับชื่อ
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 363 ลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งมีลกั ษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตาแหน่งนั้น
ข้อ 364 การจ้างลูกจ้างชัว่ คราวให้กาหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ที่จาเป็ นต้องมีผปู ้ ฏิบตั ิงานและให้มีภารกิจปริ มาณงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเนื่ อง แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่
เกินปี งบประมาณ
ข้อ 365 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล ยกเว้น
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรื อส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริ หารส่วน
ตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
ข้อ 366 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอานาจ
กาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดย
ให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริ มาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ตอ้ งจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 367 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบล
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
จัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 368 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบล การกาหนด
ตาแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาข้อกาหนดในประกาศกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล และประกาศกาหนดการปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลมาใช้โดยอนุโลม
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ข้อ 369 เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อตั รากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยูเ่ ดิมก่อน หากมี
ความจาเป็ นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชัว่ คราวก่อน หรื อพิจารณาจ้างเหมาบริ การ และควร
จ้างลูกจ้างประจาให้นอ้ ยที่สุด โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่ สิบของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อ 370 ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรื อส่วนราชการใดขององค์การบริ หารส่วนตาบล และมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามความตกลง
กับสานักงบประมาณ
ข้อ 371 การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือก
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 372 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท้ายประกาศนี้
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูม้ ีอานาจสั่งจ้างลูกจ้าง ในอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าสุ ดของตาแหน่ง
ข้อ 373 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าและขั้นสูงของลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
ข้อ 374 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่ วนตาบล
ข้อ 375 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน ให้เป็ นไปตามบัญชีเปรี ยบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน กรณี ลูกจ้างประจาได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้
ข้อ 376 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
(1) ลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งมีลกั ษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างประจาให้ได้รับ
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างประจานั้น
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(2) ลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งมีลกั ษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล
หรื อข้าราชการพลเรื อนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล หรื อ
ข้าราชการพลเรื อนตาแหน่งนั้น
(3) ลูกจ้างลักษณะผูช้ านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้าง ขั้น
ต่าและขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามลาดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
ข้อ 377 การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จา้ งจากผูม้ ีคุณวุฒิ ให้จา้ งในอัตราค่าจ้างตาม วุฒิ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจา้ งผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตรา
เงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ 378 การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามลาดับที่
ของผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ตามข้อ 371
ข้อ 379 การจ้างลูกจ้างลักษณะผูช้ านาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.) กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 376 (3)
ข้อ 380 การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 381 การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อกับหน่วย
ราชการอื่นอาจกระทาได้ ในกรณี เจ้าตัวสมัครใจและผูม้ ีอานาจจ้างทั้งสองฝ่ ายตกลงยินยอม ทั้งนี้
ในการแต่งตั้งหรื อให้พน้ จากตาแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และ
ให้นบั เวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้อ 382 ลูกจ้างประจาผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ หาก
องค์การบริ หารส่วนตาบลต้องการจะรับผูน้ ้ นั เข้ารับราชการ ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล สั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 383 ลูกจ้างประจาผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสี ยหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้างประจา
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ในองค์การบริ หารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 384 การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผูด้ ารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผูน้ ้ นั ต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ 360
ส่ วนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 385 ลูกจ้างต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ 386 วินยั ของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินยั และ
การรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 4
การออกจากราชการ
ข้อ 387 ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 390 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(5) ครบกาหนดการจ้าง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 388 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
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ข้อ 389 ลูกจ้างผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 390 ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีอานาจสั่งให้ลูกจ้างออก
จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
(2) ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอ
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตนได้อนั เป็ นผลเนื่องมาจากต้องตกอยูใ่ นภยันตรายใด ๆ และเวลา
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิ บวัน ยังไม่มีผใู ้ ดพบเห็น
(3) ลูกจ้างผูใ้ ดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
หรื อประพฤติหน้าที่ของตน หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรื อบกพร่ องในหน้าที่ดว้ ย
เหตุอนั ใด และประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลเห็นว่า ถ้าให้ผนู ้ ้ นั รับราชการต่อไปจะ
เป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ ก็ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้างผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบล
แล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออก แต่มีมลทิน หรื อมัวหมอง
ในกรณี ที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบตั ิราชการต่อไปอาจจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้างผูใ้ ดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
(6) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรื อ
ไล่ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็ นโทษทางวินยั
ส่ วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
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ข้อ 391 ลูกจ้างผูใ้ ดถูกสั่งลงโทษหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 390 ตาม
ประกาศนี้ดว้ ยเหตุใด ๆ ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรื อมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สิ ทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม

ส่ วนที่ 6
การลา
ข้อ 392 การลาป่ วยของลูกจ้างกาหนดไว้ดงั นี้
(1) การลาป่ วยกรณีปกติ
(ก) ในปี หนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิ บวัน แต่ถา้ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิ บวัน
(ข) ลูกจ้างชัว่ คราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิ บห้าวันทาการ ในกรณี ที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่
เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินแปดวันทาการ ในกรณี มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่ วยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลา การ
จ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินสี่ วนั ทาการ
(2) การลาป่ วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการในหน้าที่ หรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิ
ราชการในหน้าที่ หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ก็ให้ลาป่ วย
เพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ทั้งนี้ ถ้าเป็ นลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ แต่ถา้ แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พจิ ารณาสัง่ ให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรื อการเจ็บป่ วย หรื อการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดงั กล่าว ใน
(ก) ทาให้ลูกจ้างประจาผูใ้ ดตกเป็ นผูท้ ุพพลภาพหรื อพิการ อันเป็ นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ตาม
มาตรฐานทัว่ ไปนี้ หากผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจาผูน้ ้ นั พิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจา ผูน้ ้ นั ยัง
อาจปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผูน้ ้ นั สมัครใจจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป

132

ให้ยา้ ยลูกจ้างประจาผูน้ ้ นั ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ตอ้ งสั่งให้ออกจากราชการก็ได้
โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล

(ค) ลูกจ้างชัว่ คราวป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที่ หรื อเนื่ องจากการปฏิบตั ิงาน ใน
หน้าที่ หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ ให้ประธาน
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจอนุญาตให้ลาป่ วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิ บวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายวันและรายชัว่ โมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ ให้
พิจารณาสัง่ ให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้ยนื่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนหรื อใน
วันที่ลาเว้นแต่กรณีจาเป็ นจะเสนอหรื อจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการก็ได้
การลาป่ วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งส่ งพร้อมกับใบลา
ด้วย เว้นแต่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 393 ในปี หนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจส่ วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่ สิบห้าวันทาการ แต่ในปี แรกที่ได้รับการบรรจุเป็ นลูกจ้างประจาให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิ บห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาผูใ้ ดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็ นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 394 การลาพักผ่อนประจาปี ของลูกจ้างประจา ให้เป็ นไปตามที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 395 ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิ บวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจาสัปดาห์
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ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก
ให้
มีสิทธิลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน
สามสิ บวันทาการ และให้นบั รวมในวันลากิจส่วนตัวสี่ สิบห้าวันทาการด้วย

ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนที่จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปี หนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิ บวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่ สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณี ที่เริ่ มเข้า
ปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิดงั กล่าว
ข้อ 396 ลูกจ้างประจาที่ยงั ไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบ พิธีฮจั ย์แล้วแต่
กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน ในปี แรกที่ เริ่ มเข้า
ปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมง ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผูป้ ระสงค์จะลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับชั้นก่อนวันอุปสมบท หรื อวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวัน เว้นแต่มีเหตุผล
อัน สมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาน้อยกว่าหกสิ บวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 397 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
ฝึ กวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผลู ้ าแสดง
จานวนวันที่ตอ้ งเดินทางไปกลับ และวันที่ตอ้ งอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็ น
เพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรื อเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร
หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรื อเข้ารับ
การฝึ กวิชาการทหาร หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถา้ พ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่
มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบตั ิงาน เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไป
อีกก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจา
สัปดาห์
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(3) ในกรณี ลูกจ้างชัว่ คราว ลาเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่
เกินหกสิ บวัน ส่ วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณี ให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิ บวัน ลูกจ้างชัว่ คราวรายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 398 การลาครึ่ งวันในตอนเช้าหรื อตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นบั เป็ นการลาครึ่ งวัน ตาม
ประเภทการลานั้น ๆ
ข้อ 399 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 392 ข้อ 393 ข้อ 394 และข้อ 395 ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ส่ วนที่ 7
การจ่ ายค่าจ้ างและทะเบียนลูกจ้ าง
ข้อ 400 ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบตั ิราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นแท้จริ งที่ตอ้ ง
ใช้ความรู ้ความชานาญพิเศษ หรื อความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 401 การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อการปฏิบตั ิราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรื อในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรื อค่าจ้างในวันหยุด หรื อค่าอาหาร ทา
การนอกเวลาให้กระทาได้ในกรณี ที่จาเป็ นหรื อรี บด่วน โดยมีคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจเป็ น
หลักฐาน
ข้อ 402 การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชัว่ โมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้ น
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เดือน ถ้าวันสิ้ นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิ ดทาการก่อนวันสิ้ นเดือน ในกรณี ที่มีความ
จาเป็ นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถา้ มี
งานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าส่วนราชการเป็ นผูก้ าหนดโดย
จะต้องมีเวลาทางานไม่นอ้ ยกว่าวันละเจ็ดชัว่ โมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่ สิบแปดชัว่ โมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรื อวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็ นไปตามระเบียบหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทา
การนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายค่าจ้าง
มากกว่าเดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในกรณี จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุ ดท้ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความจาเป็ นที่จะกาหนดวันเริ่ มจ่ายเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมตั ิ จาก
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในกรณี จ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ ถ้า
มีงานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูก้ าหนด โดย
จะต้องมีเวลาทางานวันละไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดชัว่ โมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่ สิบแปดชัว่ โมง ไม่รวมเวลา หยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชัว่ โมงขึ้นไป ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่ งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 403 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนั หยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณี สั่งให้มาปฏิบตั ิงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้อ 404 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
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สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณี สั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทางาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในกรณี ลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ 400
ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม่มี
สิ ทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมงให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบตั ิงาน หรื อเดินทางกลับสานักงานที่ต้ งั ปกติ
หรื อสถานที่อยู่ ไม่วา่ จะเป็ นวันทางานปกติหรื อนอกเวลาหรื อวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อวันหยุดพิเศษให้จ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรื อค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 402 และข้อ 403
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรื อคนเรื อ ซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้นให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 402 (2) (ค)
การปฏิบตั ิงานในวันทางานปกติ การปฏิบตั ิงานนอกเวลา การปฏิบตั ิงานในวันหยุด หรื อ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบตั ิงานในสานักงานที่ต้ งั ปกติ เว้น
แต่ในกรณี วนั หยุดประจาสัปดาห์ซ่ ึงปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรื อ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้าง
ปกติท้ งั เดือนในเดือนสุ ดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณี ลูกจ้างรายวันและรายชัว่ โมง
ให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผูน้ ้ นั มาปฏิบตั ิงานเต็มเดือนเป็ นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 407 ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใ้ ดถึงแก่ความตาย ผูม้ ีอานาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ 411 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็ นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรื อเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็ น
จานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
ถ้าผูม้ ีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุ ดท้ายที่ผนู ้ ้ นั มา
ปฏิบตั ิงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
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ข้อ 408 ลูกจ้างที่ขาดหรื อหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรื อหนี
ราชการนั้น
ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุ ดท้ายที่ผนู ้ ้ นั มาปฏิบตั ิงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 409 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ 406 ถึงข้อ 408 เป็ นทรัพย์สินของผูต้ ายในขณะตาย และ
ให้จ่ายแก่ผมู ้ ีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 406 หรื อข้อ 407 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็ นหนังสื อตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ถ้าลูกจ้างผูต้ ายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรื อบุคคลซึ่งลูกจ้างผูต้ ายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสี ยก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูท้ ี่ได้อยูใ่ นอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจาเป็ นต้องมีผอู ้ ุปการะและความ
ตายของผูน้ ้ นั ทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบล เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้วา่ เป็ นผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูต้ าย
(5) ผูท้ ี่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผูต้ ายมาแต่เยาว์ ซึ่งประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้วา่ เป็ นผูอ้ ุปการะผูต้ าย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในลาดับเดียว ผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตวั มาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างผูน้ ้ นั ถึง
แก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็ นอันไม่ตอ้ งจ่าย
ในกรณี ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีความจาเป็ นต้องเข้าเป็ นผูจ้ ดั การศพลูกจ้างผูถ้ ึง แก่
ความตาย เพราะไม่มีผใู ้ ดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลหักค่าใช้จ่าย จากเงิน
ช่วยพิเศษที่ตอ้ งจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริ ง และมอบส่ วนที่เหลือให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับ
ข้อ 410 องค์การบริ หารส่ วนตาบลใดมีความจาเป็ นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไป
ฝึ กอบรม หรื อดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้นปฏิบตั ิอยู่ ณ ต่างประเทศ หรื อภายในประเทศ โดย
ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึ กอบรมหรื อดูงานนั้น ให้ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ลูกจ้างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
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ข้อ 411 ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรื อถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่า คดี
หรื อกรณี ถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ลูกจ้างประจาผูใ้ ดถูกสัง่ พักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วนั ที่ถูกสัง่ พัก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผูน้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พกั ราชการ เพราะมิได้ทราบ
คาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรื อควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผูถ้ ูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดและ
ไม่มีมลทินหรื อมัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผูถ้ ูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มีมลทิน
หรื อมัวหมอง หรื อกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรื อไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ ครึ่ งหนึ่งของ
ค่าจ้างอัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผูถ้ ูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและ ถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรื อไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(5) ในกรณี ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผูใ้ ดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรื อกรณีถึงที่สุด ให้ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะ
จ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานั้นหรื อไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่
วินิจฉัยให้ จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรื อเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณี ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบตั ิทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง พัก
ราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผูน้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พกั ราชการไว้ก่อน เพราะมิได้
ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรื อควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็ นอัตราว่าง
ข้อ 412 ให้นาความในข้อ 411 มาใช้บงั คับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่าง
อุทธรณ์หรื อร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรื อคาสั่งให้ออกจากราชการหรื อระหว่างถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรื อถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 413 การจ่ายค่าจ้างของผูซ้ ่ ึงถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผูน้ ้ นั ได้รับการ
แต่งตั้งหรื อปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พน้ โทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตาม
จานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
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(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถา้ ถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผูน้ ้ นั ยังคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรื อ
ควรได้รับทราบคาสั่ง
(2) ปลดออก หรื อไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสัง่ แต่ถา้ ยังไม่รับทราบ
คาสั่งและลูกจ้างผูน้ ้ นั ยังคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรื อควรได้รับทราบคาสั่ง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้ นปี งบประมาณ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผูท้ ี่มิได้มาปฏิบตั ิราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และ
เป็ นกรณี เดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรื อคณะรัฐมนตรี กาหนดสิ ทธิให้
จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรื อมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศ
นี้
ข้อ 414 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ข้อ 415 ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบล แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริ หารส่วนตาบล
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจาผูใ้ ดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจาให้ลูกจ้างผูน้ ้ นั นาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบล ถือเป็ นเอกสารลับของทางราชการไม่
พึงเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อตรวจสอบรายการให้
ดาเนินการขออนุมตั ิตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 416 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็ นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา ยีส่ ิ บ
หกวันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผูน้ ้ นั ได้รับในปัจจุบนั โดยปัดเศษขึ้นเป็ น เกณฑ์พิจารณาแต่
ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ 417 ให้ลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิ
ราชการ และการปฏิบตั ิตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนด
บทเฉพาะกาล
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ข้อ 418 ผูใ้ ดเป็ นพนักงานส่ วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใดอยู่
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นพนักงานส่ วนตาบล และดารงตาแหน่งในสายงานนั้นตาม
ประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิ ทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้อ 419 ผูใ้ ดเป็ นลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและ ดารงตาแหน่งนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิ ทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม
ข้อ 420 การใดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่อยูร่ ะหว่าง
การดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2539 ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนด
ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรฐานทัว่ ไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ 421 การใดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่
มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรื อวิธีการที่กาหนดสาหรับ พนักงาน
ส่วนตาบล มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
อมรพันธุ์ นิมานันท์
(นายอมรพันธุ์ นิมานันท์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่
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