
 

  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญัติให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความเป็
นอิสระในการบริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  
ประกอบกบัพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
บญัญัติให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั)  
ก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์
การบริหารสว่นต าบล ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล   
และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขอ
งองค์การบริหารสว่นต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.) ก าหนด 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25    
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลา
งพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต. )ก าหนด  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ในการประชมุครัง้ที่ 9 /2545 เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน  2545  
ได้มีมติประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและ
ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไว้ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า     “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล    
จงัหวดันครศรีธรรมราช.เร่ือง  
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นต าบล ”  

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่.24 ตลุาคม 2545..เป็นต้นไป 

ข้อ 3 
ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขอ
งองค์การบริหารสว่นต าบลที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนดบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ หรือค าสัง่อื่นใด 
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ที่เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลในส่วนที่มี
ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทก าหนดตามประกาศนี ้   
ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนีแ้ทน 

ข้อ 4 ในประกาศนี ้
“  ก.อบต. ” หมายความว่า   คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล   ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น 
“ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความว่า  

คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่
นท้องถิ่น 

“  พนกังานสว่นต าบล ”  หมายความว่า   พนกังานส่วนต าบล    
ซึง่ได้รับบรรจแุละแต่งตัง้ตามประกาศนี ้  ให้รับราชการในองค์การบริหารสว่นต าบล   
โดยมีต าแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารสว่นต าบล 

" พนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืน ”  หมายความว่า  พนกังานเทศบาล  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
พนกังานเมืองพทัยา   ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
และข้าราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่พนกังานสว่นต าบล    
โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 
ซึง่ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ปฏิบติัราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น น ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่น 

“ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้ นอกจากพนกังานสว่นต าบล  
และพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืน 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
รักษาการตามประกาศนี ้  และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศนี  ้

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ข้อ 6 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   ต้องมีคณุสมบติั 
และไม่มีลกัษณะต้องห้าม    ดงัต่อไปนี ้
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(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ

ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้    

ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. )  ก าหนด   ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการ   หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อ 
ตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น    หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี    จนเป็นที่รังเกียจของสงัคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดอ

าญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  

เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป 
หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานสว่นต าบล   ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก   เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป   
หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานสว่นต าบล   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล     ซึง่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ  6   คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลได้ ในกรณี ดงันี  ้

(1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบติัตามข้อ  6  (7)  (9)  (10)  หรือ  (14) 
(2)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบติัตามข้อ  6 (11) หรือ (12) ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกิน 

สองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่ 
(3) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบติัตามข้อ  6 (13 )  ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่ 

ข้อ 8 ผู้ที่เป็นพนกังานสว่นต าบล    ต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  6    
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คณุสมบติัตามข้อ  6  (6)  
หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7 
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ  
และมติของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ในการประชมุปรึกษายกเว้นคณุสมบติัหรือลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว    ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั )  ประชมุพิจารณาลงมติ    
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชมุ และการลงมติให้กระท าโดยลบั 

ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบติั  
หรือมีลกัษณะต้องห้าม คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นให้ 
เข้ารับราชการได้  ดงันี ้

(1) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็นพนกังา
นสว่นต าบล  และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นได้   
ให้ผู้นัน้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม  เพื่อจะเข้ารับราชการ 
โดยมีผู้มีเกียรติอนัควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้ รับรองความประพฤติ   
ให้ยื่นค าขอและหนงัสือรับรอง    ตามแบบท้ายประกาศนี ้ พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  



 5 

(2) การขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้าม  
เพื่อสมคัรหรือกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล 
จะยื่นค าขอต่อเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผู้นัน้ประสงค์จะเข้ารั
บราชการก็ได้ 

(3) ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอต่อเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ให้สง่เร่ืองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา หรือ 
กรณียื่นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา     
และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นค าขอนัน้เข้ารับราชการ   
ก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั    ประวติัการรับราชการ   
หรือการท างาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อมเสีย   และความประพฤติของผู้นัน้  
โดยให้สอบสวนจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน   และผู้มีเกียรติซึง่อยู่ใกล้ชิดอนัควรเชื่อถือได้   
แล้วพิจารณาอีกชัน้หนึ่งว่ายงัต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการหรือไม่   ถ้าต้องการรับ  
ก็ให้แจ้งและสง่เร่ืองการสอบสวนดงักลา่วพร้อมทัง้เอกสาร 
หลกัฐานการสอบสวนนัน้ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ด าเนินการต่อไป    
และหากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นค าขอนัน้เข้ารับราชการ    
ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้นัน้และเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ 

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไม่แจ้งผลการพิจาร
ณาตาม (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ทราบภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่เลขานุการคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
สง่เร่ืองไปให้ถือว่าองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ไม่ต้องการจะรับบรรจุ 
ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั)ยติุเร่ืองและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

(5) เมื่อเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้รับเร่ืองการสอบสวนตาม (3)   
เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    ก็ให้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  
เพื่อพิจารณา 
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(6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม   เพื่อสมคัรสอบ   
แข่งขนัหรือเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานสว่นต าบล     ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนกังานสว่นต าบล  
ยื่นค าขอต่อเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   
และให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล   ( ก.อบต.จงัหวดั 
)รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    
แล้วด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาลงมติลบัตามข้อ 
9 

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ได้พิจารณา 
ลงมติส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามรายใด   และผู้นัน้ไม่ได้รับการยกเว้น  
การขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามอีก    
ผู้นัน้จะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี    นบัแต่วนัที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมติ 

หมวด  2 
การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 

ข้อ 11 ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลมี 3 ประเภท  ดงันี ้
(1) ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 7 ขึน้ไป 

ซึง่เป็นต าแหน่งที่มีลกัษณะงานวิชาชีพ      
ซึง่ต้องปฏิบติัโดยผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคณุวฒุิอย่างอื่นปฏิบติังานแท
นได้  และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชดั  
โดยมีองค์กรตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบกลัน่กรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  
รวมทัง้ลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพดงักลา่ว  ได้แก่ต าแหน่งดงัต่อไปนี  ้

• วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 

• วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 

• วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 
(3) ต าแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง   ได้แก่   ต าแหน่งระดบั 8 ที่มี 

ฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็นปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
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ข้อ 12 
การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัราต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบล 
ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดบัใด  อยู่ในสว่นราชการใด  จ านวนเท่าใด   ต้องค านึงถึงลกัษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คณุภาพ  และความยากของงาน    ค่าใช้จ่ายด้านบคุคล    
และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยการก าหนดต าแหน่งดงักลา่วต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามญั 

ข้อ 13 การก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการ    ว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดบัใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัของพนกังานสว่นต าบล    
เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง   และการใช้ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล    
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลค านึงถึงภารกิจ   อ านาจหน้าที่   ความรับผิดชอบ   ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั   
ความยากคณุภาพของงาน   และปริมาณงาน    
ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารสว่นต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  

ข้อ 14 การก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล    ต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดบัใด 
ให้ประเมินความยากและคณุภาพของงานในต าแหน่งนัน้    
แล้วปรับเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.)  จดัท าไว้ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง     
การปรับต าแหน่งเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ให้จดัต าแหน่งที่มีลกัษณะงานอย่างเดียวกนัเข้าประเภทและสายงานเดียวกนั  
และจดัต าแหน่งในสายงานเดียวกนัที่มีความยากและคณุภาพของงานอยู่ในระดบัเดียวกนัโดยประมาณ   
เข้ากลุม่ต าแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

ข้อ 15 ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล    
ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็น ประธาน   
(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  เป็นคณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ เป็นคณะท างาน 
(4) พนกังานสว่นต าบล เลขานกุารคณะท างาน 
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ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั   
จดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั  
ความยากและคณุภาพของงาน  และปริมาณงานของสว่นราชการต่าง ๆ  ใน 
องค์การบริหารสว่นต าบล   ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารสว่นต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   
และการจดัสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงั 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี  
และแผนอตัราก าลงัดงักลา่วอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคญั  ดงันี  ้

(1) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริห
ารสว่นต าบลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลงัคนทัง้หมดขององค์การบริหารสว่นต า
บล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  ว่าต้องการก าลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จ านวนเท่าใด  
จึงจะสามารถปฏิบติังาน  ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลงัคนที่มีอยู่ในปัจจบุนัและก าลงั
คน ที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึน้   อตัราความต้องการก าลงัคนเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายงานหรือได้รับ 
มอบหมายเพิ่มขึน้   อตัราการสญูเสียก าลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลงัคน   
เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้ก าลงัคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารสว่นต าบลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ    
โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลงัคนที่มีอยู่  
การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  
และใช้ก าลงัคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
การก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  การแบง่งานภายในส่วนราชการ  
การก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตา่งๆ    โดยมีหลกัเกณฑ์เบือ้งต้น   ดงันี ้

(ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล   

(ข)  
การก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลและระดบัต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลประจ าในสว่นราชการต่างๆ 
ตามโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตาม (ก)    โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งใด   สายงานใด   
ระดบัใด  และมีจ านวนเท่าใด   
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ให้เป็นไปตามแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลที่องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าขึน้  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แล้ว 

(ค)  ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล  ที่ก าหนดในส่วนราชการตาม (ข)    
ต้องเป็นต าแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  
ได้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว   ส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบติังานในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1  
ระดบั 2    หรือระดบั 3  ทกุต าแหน่งสายงาน    ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดบัควบ   เป็นระดบั 1-3   
ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5   แล้วแต่กรณี    

(ง) การก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลตามแผนอตัราก าลงั  
ให้ก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี   
โดยให้แสดงกรอบอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลทัง้หมด   
และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง  ปีที่สอง   และปีที่สาม  

(6) ในการก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล    
ตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลที่จดัท าขึน้ในครัง้แรกตามประกาศนี ้   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานใด   ระดบัใด   จ านวนเท่าใด   
ในสว่นราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล   ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข ดงันี ้

(ก)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดใหญ่   ให้ก าหนดระดบัต าแหน่ง  ดงันี  ้

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นระดบั 8 หรือระดบั 7 

• อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
ระดบั 6  ได้ 

• ก าหนดต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น เป็นระดบั 7 หรือ 
ระดบั 6 

(ข)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลาง   ให้ก าหนดต าแหน่ง  ดงันี  ้

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6  

• อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
      ระดบั 6 ได้  

• ก าหนดต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น  เป็นระดบั 7 หรือระดบั 
6 

(ค)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดเล็ก  ให้ก าหนดต าแหน่ง  ดงันี ้

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั   6 

• ก าหนดต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น  เป็นระดบั  6 
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(ง)  
การก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลต าแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม   ความจ าเป็น   ตามลกัษณะงานที่ปฏิบติั   
ความยากและคณุภาพของงาน   และปริมาณงาน   
และให้ค านึงถึงต าแหน่งสายงานของตวัพนกังานสว่นต าบล   ที่มีอยู่ในปัจจบุนัประกอบด้วย 

ข้อ 17 
ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์กา
รบริหารส่วนต าบล   และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดงันี ้

(1) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(2) รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หวัหน้าส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(4) ผู้อ านวยการกอง หรือ หวัหน้าสว่น 

ข้อ 18 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอแผนอตัราก าลงัที่ได้จดัท าขึน้ตามข้อ 16 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนอตัราก าลงัดงักลา่ว   
เพื่อเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารสว่นต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 3  
ปีแล้ว   ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล    
ตามข้อ  16   เป็นระยะเวลา 3 ปี   ในรอบถดัไป  

ข้อ 19 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ตามข้อ 18  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
เห็นว่าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลยงัไม่เหมาะสม   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัดงักล่าว   
ตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองค์การบริหารสว่นต าบล   
มีความเห็นว่าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  มีความเหมาะสมแล้ว   
และแจ้งยืนยนัแผนอตัราก าลงัต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.)  พิจารณา 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
และองค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. )  

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ก าหนดให้มีต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล   ต าแหน่งใด  ระดบัใด  ในส่วนราชการใด  
จ านวนเท่าใดตามแผนอตัราก าลงัแล้ว ให้  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ประสานกบัองค์การบริหารส่วนต าบล   เพื่อจดัสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี   
ส าหรับตัง้จ่ายเป็นอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักลา่วให้สอดคล้องกนั 

ข้อ 21 ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
หากองค์การบริหารสว่นต าบล   มีเหตผุลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลเพิ่มใหม่ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในแผนอตัราก าลงั  เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน 
หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน้   ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดย 
ปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอื่นได้  
และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่    ให้องค์การบริหารสว่นต าบลชีแ้จงเหตผุล   ความ     
จ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณา  
โดยมีรายการ   ดงัต่อไป 

(1)  เหตผุลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 
(2)  ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั   ความยากและคณุภาพของงาน  หรือปริมาณงานที่          

เพิ่มขึน้จากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึน้ใหม่ 
(3)  ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(4)  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(5)  สว่นราชการทีก่ าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่   โดยให้แสดงกรอบอตัราก าลงัที่มีอยู่        

ตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   และต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(6)  เหตผุลความจ าเป็นอ่ืน 

ข้อ 22 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตาม  ข้อ  21  
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่   ซึง่เป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  
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ยงัไม่ได้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้    
ในการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ดงักลา่ว   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้  
เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทัง้นี ้เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่งสายงาน  ลกัษณะงาน 
โดยทัว่ไป  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั  
คณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และระดบัต าแหน่ง   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอ   ให้เสนอเร่ืองขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  
ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  
พิจารณาต่อไป 

หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  
ให้น าความที่ก าหนดในข้อ  19  มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 23 เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบล  
ได้รับความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ตามข้อ  21  หรือข้อ  22   แล้วแต่กรณี   
ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้   
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหาร
สว่นต าบลต่อไป 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลให้เหมาะสม   
ในกรณีที่ปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  
การใช้ต าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )ก าหนดก็ดี  
หรือลกัษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งใดที่  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนัน้เสียใหม่ให้เหมาะสม    ทัง้นี  ้ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
จะมอบหมายให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการแทน ก็ได้ 

ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง   คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองค์การบริหารสว่นต าบลที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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มอบหมาย  มีอ านาจยบุเลิกต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล    
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือค าสัง่นัน้    

ข้อ 25 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  ตามข้อ  24   
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ ได้รับมอบหมาย 
มีอ านาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลได้  

ข้อ 26 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ตาม ข้อ  25   
สามารถกระท าได้  5  ประการ ดงันี ้

(1) การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ในต าแหน่งสายงานเดิม 
(2) การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่ง  
(3) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน 
(4) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน หรือระดบัต าแหน่ง 
(5) การยุบเลิกต าแหน่ง 

ข้อ 27 การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ในต าแหน่งสายงานเดิม   
เพื่อให้เหมาะสมกบัระดบัความยากและคณุภาพของงานในต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป   ด าเนินการได้   ดงันี  ้

(1) ต าแหน่งผู้ปฏิบติังานที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลสามารถปรับระดบัต าแหน่งให้มีระดบัสงูขึน้ในระดบัควบได้   
เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้   
ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งใดให้สงูขึน้นอกระดบัควบ   
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล  
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ที่ก าหนดในหมวด 9 

(2) ต าแหน่งผู้บริหาร  
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจะขอปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ของต าแหน่งใด  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 28 
การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงานเพื่อรองรับการบรรจุบคุคลเ
ข้ารับราชการ  หรือการแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเร่ิมต้นของต าแหน่งผู้ปฏิบติังาน 
ที่เร่ิมต้นจากระดบั 1  ระดบั 2 หรือระดบั 3  แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งดงักลา่ว  
เพื่อรองรับการบรรจบุุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้ 
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ข้อ 29 การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน  
เป็นการตดัโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง    
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอื่นหรือฝ่ายอ่ืน   โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน  ทัง้นี ้ 
เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งในสายงานเดียวกนัที่มีอยู่  
ให้สามารถใช้ต าแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสงูสดุและมีประสิทธิภาพ    
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเร่ืองขอปรับเกลี่ยต าแหน่งให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 30 การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน   
หรือระดบัต าแหน่งเป็นการตดัโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในสว่นราชการใด  
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอ่ืนในสว่นราชการเดียวกนั หรือสว่นราชการอ่ืน 
และต าแหน่งที่ก าหนดนัน้อาจเปลี่ยนระดบัต าแหน่งด้วยก็ได้   
ทัง้นีเ้พื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอตัราก าลงัให้    
สามารถใช้ต าแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารสว่นต าบลอย่างสงูสดุและมีประสิทธิภาพ    
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับเกลี่ยต าแหน่ง    ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 31 การยบุเลิกต าแหน่ง  เป็นการยบุเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ 
ที่มีอยู่ในกรอบอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล ที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว    
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอยุบเลิกต าแหน่งให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ต าแหน่งที่จะยบุเลิกนัน้ต้องเป็นต าแหน่งว่าง 

กรณี  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอให้ยุบเลิกต าแหน่ง   
และองค์การบริหารสว่นต าบลยงัยืนยนัในความเห็นเดิม   ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
พิจารณาและให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  

ข้อ 32 การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ  27 (2)  ข้อ 29 และข้อ 30 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาโดยมีรายการ   ดงัต่อไปนี ้

(1) เหตผุลความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(2) ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั  ความยากและคณุภาพของงาน   

หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึน้จากเดิมถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
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(3) ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง 
และจ านวนต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(5) สว่นราชการที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่   โดยให้แสดงกรอบอตัราก าลงั    

ที่มีอยู่ตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   
และต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 

(6) เหตผุลความจ าเป็นอ่ืน 
การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง   

ให้พิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็นในด้านปริมาณและคณุภาพของงานเป็นส าคญั  
โดยมิให้ขออนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพื่อเหตผุลด้านตวับุคคล  
และให้ค านึงถึงจ านวนของลกูจ้างทัง้ประจ าและชัว่คราวที่ปฏิบติังานในงานนัน้ด้วย   ทัง้นี ้ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  
และเป็นการประหยดังบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย    
และให้พิจารณาถึงความส าคญั   ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนัน้ด้วย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ควรจะให้ต าแหน่งในงานนัน้สามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนัน้ได้ 

ข้อ 33 ในกรณีที่ปริมาณและคณุภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก  
และได้พิจารณาขออนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด   
ควรพิจารณาจดัหาต าแหน่งเพื่อรองรับบคุลากร 
ผู้ครองต าแหน่งเดิมที่ขออนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งด้วย   และก่อนที่องค์การบริหารสว่นต าบล 
จะขออนมุติัปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการกบัต าแหน่งที่ว่าง  
และมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการปรับเกลี่ยต าแหน่งไปไว้ในงานที่มีความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน 

ข้อ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามข้อ 
32  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
เห็นว่าการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งยงัไม่เหมาะสม    
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว  
และแจ้งยืนยนัการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )   ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
พิจารณา 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด   ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
และองค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. )  

ข้อ 35 ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
หากองค์การบริหารสว่นต าบล   มีเหตผุลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   เพื่อรองรับภารกิจ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลกัษณะงาน  หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน้  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 36 กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 30         
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซึง่เป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ยงัไม่ได้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้  
ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดงักล่าว 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้  
เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทัง้นี ้  เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน 
โดยทัว่ไป หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั 
คณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  
ให้เสนอเร่ืองขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่   
ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 34 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 37 
เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ 27 (2)  ข้อ 29  
ข้อ 30  หรือข้อ 31  แล้วแต่กรณี    ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหาร
สว่นต าบลต่อไป 
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หมวด  3 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

ข้อ 38 อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ       
พนกังานสว่นต าบล   
ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอ
นโุลม 

การจ่ายเงินเดือน  และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

ข้อ 39 ให้พนกังานส่วนต าบลได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง   
ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด   ระดบัใด  
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ท้ายพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงันี ้

(1) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
(2) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
(3) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
(4) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
(5) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
(6) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
(7) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
(8) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 

ข้อ 40 พนกังานสว่นต าบลผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด   ระดบัใด  
โดยได้รับเงินเดือนในอนัดบัใดตามข้อ 39  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้  
เว้นแต่ 

(1) ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ต ่าของอนัดบันัน้อยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 
(2) ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ.  

หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  
รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพนัน้ 
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เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้  และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอนัดบัและขัน้ใด  
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ที่ตามที่ก าหนดในข้อ  41       

(3) ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ และ 
ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  
รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษา  หรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้นัน้    
เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอนัดบั   และขัน้ใด   
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ที่ตามที่ก าหนดในข้อ  41     

(4) ผู้นัน้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต า
บล ( ก.อบต. )  ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    
ให้ต าแหน่งในสายงานนัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบันัน้   
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

(5) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบัที่ต ่ากว่าต าแหน่งเดิม   
โดยเป็นความประสงค์ของตวัพนกังานสว่นต าบลนัน้  
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของ
อนัดบัเดิม    ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับ   
เมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้   
แต่ถ้าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้อยู่แล้ว  
ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน     ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 

(6) ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ต าแหน่งใด   
ถ้าได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้นัน้อยู่แล้ว  
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของ
อนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบั 
ที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับเมื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้

ข้อ 41 การก าหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพตามข้อ 
40 (2) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ ตามข้อ 40 (3) 
ได้รับเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ให้พิจารณาด าเนินการดงันี  ้

1 ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้   ต้องเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
รับรองว่าเป็นคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้   
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โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้  ไม่ว่าพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้   
จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยู่ก่อน   หรือระหว่างเข้ารับราชการ   
หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 

2 การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง                  
หรือเปลี่ยนระดบัต าแหน่ง   และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกว่าระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนที่ควรได้รับ  
ตามตารางก าหนดอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ   ท้ายประกาศนี ้ 

3 การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ   
ต้องให้มีผลไม่ก่อนวนัที่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ส าเร็จการศกึษา  
และไม่ก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่จะขอปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุินัน้  
รวมถึงไม่ก่อนวนัที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตัง้ 

ในกรณีพนกังานส่วนต าบลผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม   
การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ   
ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผู้นัน้รายงานตวัต่อองค์การบริหารสว่นต าบลหลงัส าเร็จการศกึษา 

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัที่เข้ารับราชการ
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ   
การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิต้องมีผลไม่ก่อนวนัพ้นทดลองปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับกา
รแต่งตัง้ 

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้ 
หรือสงูขึน้หลงัวนัเข้ารับราชการและพ้นทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศกึษาเพิ่มเ
ติมตามวรรคสอง  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ  
ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 

4 การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่ โดยมิให้ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ในกรณีที่ได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณ   
และไม่สามารถสัง่ปรับให้ในวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณ   
ก็ให้สัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตัง้แต่วนัเร่ิมต้นปีงบประมาณ 
ทัง้นีใ้ห้ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามวฒุิก่อนการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ข้อ 42 พนกังานสว่นต าบลผู้ ใด    
ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในหมวดอ่ืนแห่งประกาศนี ้  



 20 

และได้ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนไว้โดยเฉพาะ   
ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในหมวดนัน้ 

ข้อ 43 กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้ก าหนดในหมวดนี ้  ให้เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาอนมุติัเป็นราย ๆ ไป 

ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ข้อ 44 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ  แรงจงูใจ  และเป็นสวสัดิการต่าง ๆ 
ในการปฏิบติัราชการของพนกังานสว่นต าบลทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนต าบลที่บริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างได้ต ่ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 35  
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
สามารถจดัประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานสว่นต าบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      

การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหา
รสว่นต าบลตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  
และเป็นการจ่ายให้ในลกัษณะของสวสัดิการส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่น
ต าบล โดยให้น าเงินในสว่นที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สงูกว่าร้อยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แต่ทัง้นีว้งเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนกังานสว่นต าบลหรือลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอตัราเงินเดือน หรือค่าจ้าง  

ข้อ 46 
องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลกูจ้างขององค์ก
ารบริหารสว่นต าบลตามข้อ  45  ได้ดงัต่อไปนี ้
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(1) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพิ่มขึน้ใหม่นอกเหนือจากประเภทตามท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศก าหนด   
และก าหนดอตัราค่าตอบแทน   
ตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นัน้   

(2) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศก าหนด  

ข้อ 47เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ   46 
แล้วให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณา   
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ค านึงถึงสิทธิ 
สวสัดิการของพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างที่ได้รับ ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บงัคบัต่อไป   ทัง้นี ้ 
ให้มีผลใช้บงัคบัไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ 

ข้อ 48 
การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลหรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่น
ต าบลตามข้อ 46 (1)  ให้มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม  
หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม 

ข้อ 49 
การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลหรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่น
ต าบลตามข้อ 46 (2)  ให้มีอตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม   เว้นแต่ 
การก าหนดให้มีอตัราค่าตอบแทนลดลงต ่ากว่าอตัราที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพล
เรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้   จะกระท ามิได้  

ข้อ 50 
ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างของ



 22 

องค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ  46  แล้ว   
หากปรากฏว่าองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ไม่สามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด    
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าห
นดตามข้อ 46 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก เพื่อมิให้ขดัหรือแย้ง และ 
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 48  หรือข้อ  49   โดยอนโุลม 

ข้อ 51 พนกังานสว่นต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตพุิเศษ  
ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

ข้อ 52 พนกังานสว่นต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

ข้อ 53 บ าเหน็จบ านาญของพนกังานสว่นต าบล    
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น   

หมวด  4 
การคัดเลือก 

ข้อ 54 การคดัเลือก  หมายถึง  
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลและการคดัเลือกพนกังานสว่นต า
บลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ให้ด าเนินการได้ 4 วิธี ดงันี ้

(1) การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้เป็นพนกังานส่วนต าบลห
รือเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขนัได้   
ในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  

(2) การคดัเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั  
เพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้เป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  

(3) การสอบคดัเลือก  เพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน 
หรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ในสายงานเดียวกนั  
หรือแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบติังานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล   

(4) การคดัเลือก  
เพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ในระดบัควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็น
ต าแหน่งระดบัควบ 
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หรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้นอกระดบัควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบติังานที่
มีประสบการณ์   หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
หรือแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงู
ขึน้      

ข้อ 55 1การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแข่งขนั  
การคดัเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั  การสอบคดัเลือก  
และการคดัเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี ้ องค์การบริหารสว่นต าบลหรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
หรือสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้ที่ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลกัวิชาการวดัผล ความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนกังานสว่นต าบลอ่ืน  ที่มีคณุสมบติัครบถ้วน 
และมีความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกด้วย    
โดยการประกาศผลการคดัเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

ส่วนที่  1 
การสอบแข่งขัน 

ข้อ 56 2ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัแทนได้ 

กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัในต าแหน่งใดแล้วและบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ยงัไม่หมดอาย ุ
ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันัน้จดัสอบแข่งขนัในต าแหน่งเดียวกนัอีก 

ในกรณีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ในจงัหวดันัน้มีบญัชีสอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งใด 
ห้ามมิให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเปิดสอบแข่งขนัในต าแหน่งนัน้ด้วย 

ข้อ 57 3ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ด าเนินการ ดงันี ้

 
1
 ข้อ55 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม)(ฉบบัที่10)วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 
2
 ข้อ56 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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(1) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นประธาน 
หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัที่เก่ียวข้องจ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศกึษาในเขตจงัหวดั เป็นกรรมการ 
ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หรือท้องถิ่นจงัหวดัแล้วแต่กรณีเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

มีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขนัให้เป็นไปด้วยความเรียบร้
อย และก าหนดวนัเวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เท่าที่จ าเป็น 
โดยไม่ขดัต่อหลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนัและวิธีการเก่ียวกบัการสอบแข่งขนั 

(2) แต่งตัง้คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ที่เปิดสอบ 
ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถิ่น ที่มีระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั 8 หรือเทียบเท่า 

มีหน้าที่ออกข้อสอบเป็นจ านวน 10 เท่าของจ านวนข้อสอบของการสอบ   
ภาค ข และตรวจข้อสอบภายหลงัการสอบเสร็จสิน้ภายใน 5 วัน ทัง้นี ้
กรณีข้อสอบปรนยัให้ตรวจและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบ จ านวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย 
หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัที่เก่ียวข้อง 

มีหน้าที่พิจารณาคดัเลือกข้อสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบสง่มอ
บให้ได้ข้อสอบตามจ านวนข้อสอบที่ก าหนดในการสอบภาค ข 

(4) แต่งตัง้คณะกรรมการผลิตข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล และหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัหรือประจ าอ าเภอ 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีพนกังานส่วนต าบลหรือข้าราชการส านกังานท้องถิ่นจงัหวดัแล้วแต่กรณี เป็นเลขานุการ 

มีหน้าที่ควบคมุกระบวนการผลิตข้อสอบ 
และเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นไปอย่างรัดกมุไม่ให้ข้อสอบร่ัวไหลได้ 

(5) แต่งตัง้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค) 
คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่น 
ที่มีระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั 8  หรือเทียบเท่า 

 
3
 ข้อ 57 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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มีหน้าที่ประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ 
โดยพิจารณาจากประวติัสว่นตวั ประวติัการศกึษา ประวติัการท างาน 
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบ และจากการสมัภาษณ์ ทัง้นี ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  

(6)  แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการสอบแข่งขนั 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เป็นประธาน 
นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดั และท้องถิ่นจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

มีหน้าที่ควบคมุก ากบัดแูลและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการสอบแข่งขนัใ
นทกุขัน้ตอนตัง้แต่การประกาศสอบแข่งขนัจนถึงการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถกูต้องเป็นธรรม 
และให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลก าหนดโดยเคร่งครัด 
หากพบว่ามีการด าเนินการท่ีไม่ถกูต้อง หรืออาจสร้างความไม่เป็นธรรมกบัผู้สอบแข่งขนั 
ให้รายงานผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั เพื่อด าเนินการต่อไป” 

ข้อ 58 4ยกเลิก 

ข้อ 59 5ยกเลิก 

ข้อ 60 6ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัก าหนดวนั  เวลา  
สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสตูร วิธีการสอบแข่งขนั  
และวิธีด าเนินการเก่ียวกบัการสอบแข่งขนันี ้แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า  5  
วนัท าการ 

ข้อ 61 7หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดบั 
ต่าง ๆ ให้มีรายละเอียด  ดงันี ้

 
4
 ข้อ 58 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
5
 ข้อ 59 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
6
 ข้อ 60แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
7
 ข้อ 61 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   ก าหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ให้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบปีละ 1 ครัง้ 

และให้ประกาศผลผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ตามที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เป็นผู้ผ่านการสอบโดยไม่ต้องจดัล าดบัที่ของผู้สอบได้ และบญัชีของผู้สอบผ่านภาค ก  มีอาย ุ3 ปี 
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถดงัต่อไปนี ้โดยวิธีสอบข้อเขียน 
และให้ค านึงถึงระดบัความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดบัด้วย 

(1) วิชาความสามารถในการศกึษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล  ก าหนดคะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล 
โดยการให้สรุปความหรือให้จบัประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว 
หรือให้วิเคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตผุลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสงัคม 
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมลู หรือสมมติฐาน 
หรือให้ศกึษาวิเคราะห์และสรุปเหตผุลอย่างอ่ืน 
ซึง่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

(2) วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา 

โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสัน้ ๆ หรือบทความ 
และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค า หรือกลุม่ค า ประโยคหรือข้อความสัน้ ๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกบัการทดสอบความรู้ความสามารถดงักล่าว 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ก าหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจดัสอบ 

โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบติังานในหน้าที่โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบไุว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว 
หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยก าหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออย่างละ 100 คะแนน 
หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนนก็ได้ 
เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบไุว้ในประกาศรับสมคัรสอบด้วย 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    ก าหนดคะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจดัสอบ 

โดยให้ประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่จากประวติัสว่นตวั ประวติัการศกึษา 
ประวติัการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบ และจากการสมัภาษณ์  ทัง้นี ้
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อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานในหน้าที่และความรู้ในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อปุนิสยั อารมณ์ทศันคติ จริยธรรมและคณุธรรม 
การปรับตวัเข้ากบัผู้ ร่วมงาน รวมทัง้สงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

ข้อ 62 8ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ โดยระบรุายละเอียดในเร่ืองต่าง 
ๆ ดงันี ้

(1) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอตัราว่างที่จะบรรจแุต่งตัง้ 
(2) คณุสมบติัทัว่ไปและคณุสมบติัเฉพาะของผู้มีสิทธิสมคัรสอบส าหรับต าแหน่งนั ้

น 
(3) เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนัน้ ตามคณุวฒุิที่ประกาศรับสมคัรสอบ 
(4) วนั เวลา และสถานที่รับสมคัรสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานที่ใช้ในการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนั เกณฑ์การตดัสิน การขึน้บญัชี 

และการยกเลิกบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
(7) การบรรจุแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้เป็นพนกังานสว่นต าบล 

ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้นัน้จะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่นต าบลที่บรรจแุต่งตัง้อย่างน้อย 2 ปี 
จึงสามารถโอนไปด ารงต าแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ 
เว้นแต่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบติัราชการแล้วและมีเหตผุลความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลอาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควร 

(8) เร่ืองอื่น ๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมคัรสอบควรทราบ 

การประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนันัน้ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานที่รับสมคัรสอบก่อนวนัที่เร่ิมรับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า 10 วนั 
และแจ้งให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทกุจงัหวดั 
และส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดต
ามความเหมาะสมด้วย เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนัด้วยก็ได้ 
 

 
8
 ข้อ 62 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ข้อ 63 9ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั จดัให้มีเจ้าหน้าที่รับสมคัรสอบ 
โดยให้มีก าหนดเวลารับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ 

ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมคัรสอบแข่งขนัให้คณ
ะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับสมคั
รสอบได้ ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการแต่ไม่เกิน  15 วนัท าการ 
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสดุท้ายของการรับสมคัรสอบ 
โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัครบก าหนดวนัปิดรับสมคัรสอบ 

ข้อ 64 10ให้ผู้สมคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมคัรสอบตามอตัรา  ดงันี ้
(1) ภาค ก  ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ ต าแหน่งละไม่เกิน 100 บาท 
(2) ภาค ข และ ภาค ค  ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ  ดงันี ้

(ก) ต าแหน่งระดบั 1 หรือต าแหน่งระดบั 2  ต าแหน่งละไม่เกิน 100 บาท 
(ข) ต าแหน่งระดบั 3 ขึน้ไป  ต าแหน่งละไม่เกิน 200 บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว 
เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด เนื่องจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริต ตามข้อ 69 
ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กบัผู้สมคัรสอบ 
ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทุจริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตนัน้ได้ 

ข้อ 65 11ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบแข่งขนัผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั 
หรือข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่น 
และประสงค์จะสมคัรสอบแข่งขนัในต าแหน่งที่มีระดบัไม่สงูกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ซึง่ใช้คณุวฒุิเช่นเดียวกั
บต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ จะต้องยื่นหนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้มีอ านาจสัง่บรรจ ุ
อนญุาตให้มาสมคัรสอบแข่งขนัได้พร้อมกบัใบสมคัรสอบ 
หากไม่มีหนงัสือรับรองดงักล่าวผู้นัน้ไม่มีสิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขนัครัง้นัน้ 
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ข้อ 66 12ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
ก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า10 วนัท าการ 

ข้อ 6713 ให้ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) 
ที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นจดัสอบ 
เป็นผู้มีสิทธิสมคัรสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  
และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 68  ให้เป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคอ่ืนต่อไปได้ 

ข้อ 6814  การตดัสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ให้ถือเกณฑ์ว่า 
ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค)ที่สอบตามหลกัสตูรแต่ละภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 
โดยไม่ต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) มารวม  ทัง้นี ้ 
ให้ค านึงถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย” 

ข้อ 69 15ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริต 
อนัอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขนั 
ให้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการสอบแข่งขนั รายงานให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบแข่งขนัในครัง้นัน้ทัง้หมด 
หรือยกเลิกเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทจุริต หรือส่อไปในทางทจุริตนัน้  หากผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
ได้ยกเลิกการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ด าเนินการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชานัน้ 
หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม่โดยผู้ที่ทจุริตหรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตในการสอบแข่งขนัครัง้นัน้ 
ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขนัอีก 

กรณีตรวจพบการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริต ภายหลงัที่มีการสอบเสร็จสิน้แล้ว 
แต่ก่อนประกาศผลการสอบแข่งขนั ให้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการสอบแข่งขนั 
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏหลกัฐานชดัแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบคุคลใดทจุริตในการสอบแข่งขนั 
หรือมีสว่นร่วมในการทจุริต ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัอาจใช้ดลุยพินิจตดัสิทธิผู้สมคัรสอบแข่งขนันัน้ได้ 

กรณีตรวจพบการทจุริตการสอบแข่งขนัภายหลงัประกาศผลการสอบแล้ว 
กรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป็นประการใด 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่จดัสอบแข่งขนัปฏิบติัให้เป็นไปตามนัน้ 
หากองค์การบริหารสว่นต าบลไม่ด าเนินการให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลแจ้งนายอ าเภอในฐานะผู้
ก ากบัดแูลเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
ถ้าคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 70 16เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแล้ว 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัรายงานผลการสอบแข่งขนัต่อผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
เพื่อประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ต่อไป 

ข้อ 7117  การขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
ให้เรียงล าดบัที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสงูสดุลงมาตามล าดบั ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากนั 
ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากนั 
ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า” 

ข้อ 72 18บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัประกาศขึน้บญัชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขนัอย่างเดียวกนันัน้อีก และได้ขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ใหม่แล้ว 
บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตวัผู้สอบแข่งขนัได้ผู้ใดให้มารายงา
นตวัเพื่อรับการบรรจไุปแล้ว ก่อนบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้จะมีอายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบ ุ
และต่อมาบญัชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบหุรือก่อนมีการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นัน้
ยงัมีสิทธิได้รับการบรรจแุต่งตัง้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 30 วนั 
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นบัแต่วนัถดัจากวนัที่บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้นัน้มีอายุครบตามที่ประกาศ 
หรือวนัที่ประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ใหม่แล้วแต่กรณี” 

ข้อ 73. 19 การบรรจุบคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารสว่นต าบล 
ให้บรรจแุละแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งนัน้หรือต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคณุวฒุิตามคณุสมบติัเฉพา
ะส าหรับต าแหน่งตรงกนักบัคณุวฒุิที่ผู้นัน้น ามาสมคัรสอบแข่งขนั และเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
โดยต้องเรียกบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
รายงานต าแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อด าเนินการสอบแข่งขนัให้แทน 
เมื่อประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้แล้ว และคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
ได้สง่ตวัผู้สอบแข่งขนัได้มาเพื่อขอรับการบรรจแุต่งตัง้ในต าแหน่งที่องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานโดยชอ
บแล้ว ห้ามมิให้องค์การบริหารสว่นต าบลปฏิเสธการบรรจแุต่งตัง้  ทัง้นี ้
ให้ถือว่าการรายงานต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
เป็นการร้องขอเพื่อบรรจแุต่งตัง้แล้ว 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ให้บรรจแุต่งตัง้ได้เฉพาะ 
องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  เมื่อบรรจแุต่งตัง้ครบตามจ านวนอตัราที่ว่างแล้ว 
หากภายหลงัต าแหน่งดงักล่าวว่างลง อาจแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้ที่อยู่ในล าดบัถดัไปให้ด ารงต าแหน่งได้ 
แต่ต้องบรรจแุละแต่งตัง้เรียงตามล าดบัที่ท่ีสอบแข่งขนัได้ 
โดยห้ามมิให้อนญุาตให้องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนหรือสว่นราชการอ่ืน 
ใช้บญัชีสอบแข่งขนัไปบรรจุแต่งตัง้ได้ 

กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั สามารถอนญุาตให้ 
องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืน หรือสว่นราชการอ่ืนภายในจงัหวดัที่ประสงค์ 
จะขอใช้บญัชีสอบแข่งขนัดงักลา่ว สามารถใช้บญัชีเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ 
หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคณุวฒุิตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกนักบัคณุวฒุิที่ผู้นัน้น ามาสมคัรส
อบแข่งขนัแต่ต้องเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสวนต าบลก าหนด 
โดยต้องเรียกบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
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องค์การบริหารสว่นต าบล 
อาจขอใช้บญัชีสอบแข่งขนัในต าแหน่งอื่นที่มีระดบัเดียวกนัหรือระดบัสงูกว่ามาบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่ง
ที่มีระดบัต ่ากว่าจากบญัชีการสอบแข่งขนัของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในจงัหวดัเดียวกนัได้ 
โดยมีเงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้นัน้ต้องเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องเกือ้กลูกนักบัต าแหน่งที่
จะบรรจแุต่งตัง้และมีคณุวฒุิตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกนักบัต าแหน่งที่จะบรรจแุต่งตัง้ 
และในขณะบรรจแุต่งตัง้ องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้จะต้องไม่มีบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งนัน้ 
โดยผู้ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ในต าแหน่งดงักล่าวต้องสมคัรใจ 

ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบล 
ขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จดัสอบแข่งขนัมาบรรจแุละแต่งตัง้ 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบล 
บรรจแุละแต่งตัง้บุคคลตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ก าหนด 

 
 
ข้อ 74 20ผู้ใดได้รับการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

ให้เป็นอนัยกเลิกการขึน้บญัชีผู้นัน้ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้  คือ 
(1) ผู้นัน้ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจแุละแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นัน้ไม่มารายงานตวัเพื่อรับการบรรจเุข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารสว่น

ต าบลหรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั 
นบัตัง้แต่วนัที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3) ผู้นัน้มีเหตไุม่อาจเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจแุละแต่งตัง้ใน
ต าแหน่งที่สอบได้ 

(4) ผู้นัน้ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้โดยการโอน 
แต่สว่นราชการที่บรรจไุม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน 
ผู้นัน้จึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 

(5) ผู้นัน้ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว 
ให้ยกเลิกการขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ทกุบญัชีในการสอบครัง้เดียวกัน 
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ข้อ 75 21ผู้ใดถกูยกเลิกการขึน้บญัชี ถ้าบญัชีนัน้ยงัไม่ยกเลิก และเจ้าของบญัชี 
พิจารณาเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรจะอนมุติัให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกที่จะบรรจใุนครัง้ต่อไป
ตามเดิม ก็ได้ 

กรณีถกูยกเลิกการขึน้บญัชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชกา
รทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้ 
และบญัชีนัน้ยงัไม่ยกเลิก ให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกที่จะบรรจใุนครัง้ต่อไป 

ข้อ 76 22เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม 
ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขนัด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
ให้สง่ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนั 2 ชุด 
ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ก่อนเร่ิมรับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ 
โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนั จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
ทราบด้วย กรณีที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั 
ให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนั จ านวน 1 ชดุ ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิน้ให้รายงานต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ภายใน 15 
วนัท าการ นบัแต่วนัประกาศผลการสอบแข่งขนั โดยให้สง่เอกสาร ดงัต่อไปนี ้

ก. บญัชีกรอกคะแนน                                1  ชุด 
ข. ส าเนาประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้  1  ชุด 

(3) หากมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
หรือขึน้บญัชีไว้ตามเดิมให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ภายใน 30 วนัท าการ นบัแต่วนัยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก าหนดวนั เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ 
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัประกาศเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ข้อ 77 23การคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัตามข้อ 79 
เพื่อบรรจบุุคคลเป็นพนกังานสว่นต าบล ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 

ข้อ 78 การคดัเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก 
อาจพิจารณาด าเนินการโดย วิธีสมัภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบติั 
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยก าหนดดงัต่อไปนี ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2)  ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข้อ 79 24องค์การบริหารส่วนต าบล 
อาจคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล 
ในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัได้ในกรณี ดงันี ้

(1) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้ ได้รับทุนรัฐบาล   
ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุขององค์การบริหารสว่นต าบล   เพื่อศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานส่
วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนมุติัให้ส่วนราชการใดจดัให้มีการศึกษาขึน้   
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนัน้โดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนกังา
นสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้  

(4) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  
ซึง่ไม่สามารถรับการบรรจไุด้เมื่อถึงล าดบัที่ท่ีสอบได้   
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เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เมื่อบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ที่ผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  ซึง่ถูกยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้   
เนื่องจากได้มารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจแุล้ว  
แต่มีเหตผุลที่ไม่อาจเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบร
รจแุละแต่งตัง้ 

(6) กรณีการบรรจแุละแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงู   
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ 

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.)ก าหนด 

ข้อ 80 25การคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  
ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุขององค์การบริหารสว่นต าบล เพื่อศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 
79 (1) หรือผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
อนมุติัใ�้ส้ว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้  
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนัน้โดยเฉพาะ ตามข้อ 79 (2)  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงันี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ  ย่ืนใบ�ม�ัรตา�แบ����ก�ห�ด� 
พร้อมหลกัฐานก��ศ�ึษาและเอกสารอ่ืนท��เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหน
ด 

(2) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

(3) ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร 
หลกัฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  
นอกจากนีอ้าจใช้ วิธีสมัภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้  
และในการจดัล าดบัผู้ ได้รับคดัเลือกเพื่อบรรจเุข้ารับราชการและแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรสงูเป็น
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ผู้อยู่ในล าดบัต้นสามารถได้รับการบรรจเุข้ารับราชการก่อนหรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอ่ืนที่คณะกร
รมการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 81 26การคดัเลือกผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้ 
องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงันี ้

(1) ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ให้ระบรุายละเอียดในเร่ือง 
ชื่อต าแหน่งที่จะบรรจแุละแต่งตัง้คณุสมบติัทัว่ไปและคณุสมบติัเฉพาะของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคดัเลือก
ส าหรับต าแหน่งนัน้เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนัน้ ตามวฒุิที่ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  วนั  เวลา  
และสถานที่รับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒุิการศกึษา  เอกสารและหลกัฐานที่ใช้ในการสมคัร  ทัง้นี ้ 
การประกาศรับสมคัรคดัเลือกนัน้ ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  
สถานที่รับสมคัรก่อนวนัที่เร่ิมรับสมคัรคดัเลือกไม่น้อยกว่า 7 วนั 
และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ยื่นใบสมคัรตามแบบที่ก าหนด 
พร้อมหลกัฐานการศกึษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  
โดยให้ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคดัเลือก  ส าหรับต าแหน่งที่สมคัรตามอตัรา 
ดงันี ้

− ต าแหน่งระดบั 1 หรือต าแหน่งระดบั 2 ต าแหน่งละไม่ต ่ากว่า 50 บาท 
แต่ไม่เกิน  100  บาท 

− ต าแหน่งระดบั 3 ขึน้ไป  ต าแหน่งละไม่ต ่ากว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท 
ค่าธรรมเนียมสมคัรเข้ารับการคดัเลือกนี ้ 

จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมคัรเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว 
(3) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง

จ านวนไม่น้อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ผู้ทรงคณุวฒุิ 
และผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

(4) คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์  
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 
ในการนีค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  
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หรือกรรมการทดสอบการปฏิบติังานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น 

(5) เมื่อได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  
ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงานผลการคดัเลือกต่อผู้ด าเนินการคดัเลือก  
โดยจดัท าบญัชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผลคะแนนตาม (4)  
เพื่อผู้ด าเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคดัเลือก   
และบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่คดัเลือกตามล าดบัต่อไป 

(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง 
และภายหลงัมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีกก็อาจบรรจแุละแต่งตัง้ผู้ผ่านการคดัเลือกที่เหลืออยู่ในล าดบัที่ถดัไปตามป
ระกาศผลการคดัเลือกนัน้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได้  ทัง้นี ้
ให้อยู่ในดลุยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 82 27การคดัเลือกผู้สอบแข่งขนัได้ 
ซึง่ไม่สามารถรับการบรรจไุด้เมื่อถึงล าดบัที่ท่ีสอบได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมา
ยว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจุ 
เมื่อบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ที่ผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 79 (4)  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  ดงัต่อไปนี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจยุื่นใบสมคัรและหนงัสือรับรองประวติัการรับราชก
ารทหารตามแบบที่ก าหนด  
พร้อมด้วยส าเนาหลกัฐานการศึกษาและส าเนาหลกัฐานการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับรา
ชการทหาร  

(2) เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ผู้นัน้พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใ
น 180 วนั นบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  

(3) หากองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้มีต าแหน่งที่ผู้นัน้สอบแข่งขนัได้ว่างอยู่ 
ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้ 
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ข้อ 83 28การคดัเลือกผู้สอบแข่งขนัได้  
ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้เนื่องจากได้มารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว    
แต่มีเหตผุลที่ไม่อาจเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบร
รจแุละแต่งตัง้ ตามข้อ 79 (5) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ   ดงัต่อไปนี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจยุื่นหนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจเุข้ารับราชการ
และเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการภายใน 15  วนั นบัแต่วนัครบก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจ ุ และแต่งตัง้ 

(2) เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลได้พิจารณาแล้ว  
เห็นสมควรที่จะบรรจผุู้นัน้เข้ารับราชการ 

(3) หากองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้มีต าแหน่งที่ผู้นัน้สอบแข่งขนัได้ว่างอยู่ 
ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้     

ข้อ 84 29การคดัเลือกบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญสงู 
เพื่อบรรจเุข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารสว่นต าบล 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  
โดยด าเนินการตามที่ก าหนดในประกาศก าหนดการบรรจุบคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการขององค์
การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 85 30เมื่อได้มีการด าเนินการคดัเลือก ตามที่ก าหนดในประกาศนี ้ 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(1) สง่ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 1 ชดุ   
และส าเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือก 2 ชุด ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ก่อนเร่ิมรับสมคัรคดัเลือกไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจ านวน 1 ชุด 
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.)ทราบด้วย 

(2) เมื่อการคดัเลือกเสร็จสิน้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบล 
รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ภายใน  5  
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 ข้อ 83  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 ข้อ 84 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 ข้อ 85 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 39 

วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลือก หรือด าเนินการคดัเลือกแล้วเสร็จ   
โดยให้สง่ส าเนาบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือก  1  ชุด หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมคัร 
ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนดไว้เดิม 
ให้รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนที่สดุ 

ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

ข้อ 86 
31การสอบคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก 
ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ 
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)ด าเนินการแทนให้ก่อน 
หากไม่สามารถท าได้ให้ร้องขอสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้  

ข้อ 87 32ให้องค์การบริหารสว่นต าบล แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง  
จ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน  ดงันี ้

(1) กรณีการสอบคดัเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบติัเป็นสายงานผู้บริหาร 
ให้แต่งตัง้กรรมการ ประกอบด้วย 

− ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 1 คน ประธานกรรมการ 

− ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 2 คน กรรมการ 

− ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน กรรมการ 

− นายกองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 
หรือผู้แทนนายกองค์การบริการสว่นต าบล 1 คน 

− ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 

− ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้ เลขานกุาร 
(2) กรณีการสอบคดัเลือกในสายงานผู้ปฏิบติั ให้แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง และพนกังานสว่นต าบลเป็นกรรมการ โดยให้คดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมจาก 
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 ข้อ 86  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 ข้อ 87 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้แทนท้องถิ่น ฝ่ายผู้ทรงคณุวฒุิ 
และผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้องคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ข้อ 88 คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ 
กรรมการประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  
หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือเร่ืองอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกบัการสอบคดัเลือกได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 89 33ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  
สถานที่สอบข้อเขียนสมัภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  
และไม่ขดัต่อหลกัสตูรและวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้ 
แล้วให้ประธานกรรมการสอบคดัเลือกประกาศก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ 

ข้อ 90 34หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายนี ้

ข้อ 91 35ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศรับสมคัรสอบ  
โดยระบชุื่อต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  
และข้อความอ่ืนที่ผู้สมคัรสอบควรทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 

ข้อ 92 
36ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัให้มีเจ้าหน้าที่รับสมคัรสอบโดยให้มีก าหนดเวลารับใบสมคัรสอบ 
ไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ 

ข้อ 93 
ผู้มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  
ตามข้อ 91 ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก          
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 ข้อ 89  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
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 ข้อ 90 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
35

 ข้อ 91 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 ข้อ 92  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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ข้อ 94 
37ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า  5  วนัท าการ 

ข้อ 95 
การตดัสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลกัสู
ตรไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ  ทัง้นีใ้ห้ค านึงถึงหลกัวิชาวดัผลด้วย 

ข้อ 96 การสอบคดัเลือกจะต้องสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  
แต่คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกจะก าหนดให้ผู้สมคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  
หรือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 95  สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ 

ข้อ 97 38ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทจุริต 
หรือสอ่ไปในทางทจุริตอนัอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานให้องค์การบริหารสว่นต าบลทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมค
วรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด   
หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามแต่จะเห็นสมควร    
ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  
ก็ให้ด าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนัน้ใหม่  
ส าหรับผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

ข้อ 98 39เมื่อได้ด าเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแล้ว  
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารสว่นต าบล 
เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคดัเลือกได้ต่อไป 

ข้อ 99 การขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  
ให้เรียงล าดบัที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลงมาตามล าดบั  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากนั 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  
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 ข้อ 94  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  
ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากนั  
ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า 

ข้อ 100 40บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นบัตัง้แต่วนัขึน้บญัชี  
แต่ถ้ามีการสอบคดัเลือกอย่างเดียวกนันัน้อีก   และได้ขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหม่แล้ว  
บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก   

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลภายในจงัหวดัมีต าแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้บญัชีเพื่อ
แต่งตัง้ผู้สอบคดัเลือกได้แทนต าแหน่งที่ว่างให้ขอใช้บญัชีจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือบญัชีองค์กรอ่ืนใ
ดที่องค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายให้ด าเนินการภายในจงัหวดัก่อนขอใช้บญัชีจากองค์การบริหารสว่น
ต าบลหรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับมอบให้ด าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน 
และให้ขอใช้ได้เฉพาะบญัชีสอบคดัเลือกสายงานผู้ปฏิบติัเท่านัน้สว่นบญัชีสอบคดัเลือกพนกังานสว่นต าบล
ต าแหน่งผู้บริหารให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบลที่ได้ด าเนินการสอบคดัเลือกองค์การบริหารสว่นต า
บล องค์การบริหารสว่นต าบลอื่นไม่สามารถขอใช้บญัชีได้ 

ยกเว้น 
กรณีการสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบติังานให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์
การบริหารสว่นต าบล บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ดงักลา่วนี ้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัขึน้บญัชี 
ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 101 41การด าเนินการสอบคดัเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) สง่ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 1 ชุด  

และส าเนาประกาศรับสมคัรสอบ 3 ชุด  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ก่อนวนัเร่ิมต้นรับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า  7  วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกจ านวน 
1 ชดุ ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.)ทราบด้วย 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิน้แล้ว  ให้สง่เอกสารไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. จงัหวดั) ไม่น้อยกว่า 7  วนัท าการ แต่ไม่เกิน 30 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัประกาศผลสอบดงัต่อไปนี ้

(ก)  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  1  ชดุ 
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 ข้อ 100  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
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 ข้อ 101  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
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(ข)  บญัชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
(ค)  ส าเนาบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  2  ชดุ 

(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึน้บญัชีสอบคดัเลือกได้  
หรือขึน้บญัชีผู้ใดไว้ตามเดิมให้รายงานไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ไม่น้อยกว่า 
7 วนัท าการ  แต่ไม่เกิน 30 วนัท าการ  นบัตัง้แต่วนัยกเลิกหรือขึน้บญัชีผู้นัน้ 

(4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ทราบโดยด่วนที่สดุ 

ส่วนที่  4 
การคัดเลือก 

ข้อ 102 42การคดัเลือก เพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
ตามข้อ 54 (4) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 
ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ 
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลด าเนินการแทนให้ก่อน 
หากไม่สามารถท าได้ให้ร้องขอสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 
โดยแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน 
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด    

ในกรณีต าแหน่งบริหารว่างลงหลายต าแหน่งในหลายองค์การบริหารสว่นต าบลและในหลา
ยจงัหวดั 
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพนกังานสว่นต าบลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นสว่นรวม 
องค์การบริหารสว่นต าบลอาจเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อร้องขอให้คณะกรรมการกลางพนกั
งานสว่นต าบลเป็นผู้ประสานการโอน ตามข้อ 177 ก็ได้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 

 
42

 ข้อ 102 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 30 กันยายน 2547 
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ข้อ 103 43การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  
ให้ด าเนินการได้  3  กรณี ดงันี ้

(1) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในระดบั
ควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ 

(2) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้นอกระดั
บควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์  
ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

(3) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ 104 
44การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในระดบัควบส าหรับต าแหน่งที่
ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ ตามข้อ 103(1)  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนกังานส่
วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด ดงันี ้ 

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนั
กงานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้    

(2) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบติังานที่ผ่า
นมาของพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้  

(3) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบติั
งานตาม(2) โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก)  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข)  

หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
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 ข้อ 103  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
44

 ข้อ 104  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
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(4) เกณฑ์การตดัสินการประเมินว่าพนกังานสว่นต าบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั ้
งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่ 
ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 105 
45การคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้นอกระดบัควบ 
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 103 ( 2)  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด ภายใต้เงื่อนไข ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้   
ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

(2) 46ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย 
(ก) ประธาน ให้แต่งตัง้จากข้าราชการ หรือพนกังานสว่นต าบล 

หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ 
หรือพนกังานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 
ระดบัหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(ข) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวดั 
หรือในอ าเภอที่องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ ตัง้อยู่ 
ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ส าหรับต าแหน่งที่ประเมินที่ด ารงต าแหน่งสงูกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 
ระดบั 

(ค) ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการ 
หรือพนกังานส่วนต าบลที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากบัระดบัต าแหน่งที่ขอประเ
มิน หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้าน ที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  
ซึง่มีผลเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
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 ข้อ 105  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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 ข้อ 105(2) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 
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(ง) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้เลขานุการ จ านวน 1 คน” 
(3) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบุคคล  

ประเมินคณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ 
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้อ105(2)   ก าหนดแบบ 

และวิธีการประเมินคณุสมบติัของบุคคล คณุลกัษณะของบุคคล  และประเมินผลงานตาม ข้อ105(3)   
โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ 
ความประพฤติและประวติัการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะป
ระเมิน 

(ค) การประเมินคณุสมบติัของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 

(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินว่าพนกังานสว่นต าบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั ้
งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่ 
ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ ้
น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 106 
47การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้นอกระดบัควบส าหรับต าแหน่ง
ที่ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้อ 
103(2) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล( ก.อบต.จงัหวดั ) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข 
ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้   
ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

(2) ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงานโดยองค์ประกอบของคณะกรร
มการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เร่ือง 
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ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนระดบัเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาส
ตร์และเทคโนโลยี 

(3)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบุคคล  
ประเมินคณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ 

(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ106(2) ก าหนดแบบ 
และวิธีการประเมินคณุสมบติัของบุคคล คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงาน ตามข้อ106(3)  
โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ 
ความประเพฤติและประวติัการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประ
เมิน 

(ค) การประเมินคณุสมบติัของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 

(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินว่าพนกังานสว่นต าบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั ้
งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่ 
ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ ้
น   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 107 48การคดัเลือก เพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 103(3) 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 
ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ 
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั)ด าเนินการแทนให้ก่อน  
หากไม่สามารถท าได้ให้ร้องขอสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบ
ต.จงัหวดั)ก าหนด ดงันี ้

(1) แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน ประกอบด้วย 
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− ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั ) 1 คน 
ประธานกรรมการ 

−  ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) 2 คน 
กรรมการ 

− ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน กรรมการ 

− นายกองค์การบริหารสว่นต าบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
กรรมการ 

− ท้องถิ่นจงัหวดั กรรมการ 

− ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  กรรมการ 

− ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้  เลขานุการ 
(2) หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสมัภาษณ์ 

วิธีการประเมินหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดงัต่อไปนี ้
(2.1) เกณฑ์ในการคดัเลือก 
เกณฑ์ในการคดัเลือกควรพิจารณาว่าผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคดัเลือกแต่ละคนมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต 
วิสยัทศัน์การปฏิบติังานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคดัเลือก 
ประวติัการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลกัษณะต่าง ๆ อย่างไร  
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก จดัท าและน าเสนอวิสยัทศัน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคดัเลือก 
และน าเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารงานของผู้ เข้ารับการคดัเลือกมาแล้ว 
ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

(2.1.1) สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏิบติังานในหน้าที่ 
ความประพฤติและคณุลกัษณะอื่น ๆ จ านวน 100 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(2.1.1.1) วิสยัทศัน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  
จ านวน 40 คะแนน 

ความรอบรู้งานในหน้าที่ 
พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ 
รวมทัง้ความรู้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัทางเศรษฐกิจสงัคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก 

(ก) วิสยัทศัน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรับการคดัเลือก 
จ านวน 20 คะแนน 

วิสยัทศัน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่จะขอรับการคดัเลือก 
ผู้ เข้ารับการคดัเลือก 
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จะต้องจดัท าเอกสารเพื่อแสดงวิสยัทศัน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรับการคดัเลือก 
โดยควรน าเสนอข้อมลูด้านต่าง ๆ ดงันี ้

• ข้อมลูสว่นบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรับการคดัเลือก 

• แนวทางพฒันางานในหน้าที่ 

• แนวทางพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลหากได้รับการคดัเ
ลือก 

(ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  20  คะแนน 
ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบค

วามส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
สามารถที่จะน าไปเป็นตวัอย่างแก่ผู้ อ่ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น  การจดัโครงการใหม่ ๆ 
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ 
และสามารถน าไปปฏิบติัจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง 
โดยให้จดัท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคดัเลือก(อาจจดัท ารวมกบัวิสยัทศัน์ก็ได้) 

(2.1.1.2) ความสามารถในการบริหาร  30  คะแนน  พิจารณาจาก 

(ค) ความรู้ในการบริหาร จ านวน 10 คะแนน  เช่น 
หลกัการบริหารสมยัใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  

(ง) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน 10 คะแนน 
พิจารณาจากการตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์ ความเป็นผู้น า 
ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ เข้ารับการคดัเลือก 

(จ) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน 10 คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตวั ทกัษะในการสื่อสาร การประสานงานกบัสว่นอ่ืน 

(2.1.1.3) บคุลิกภาพและภาวะผู้น า 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนกับริหาร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น 
มุ่งประโยชน์ของสว่นรวม มีความซื่อสตัย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลา่วคือ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 

(ข) ความอตุสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ 
อดทนและเอาใจใส่หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน อทุิศเวลาให้กบัทางราชการ 
มีความขยนัหมัน่เพียร 
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(ค) มนษุยสมัพนัธ์ 
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
ยอมรับในความสามารถของผู้ ร่วมงานทกุระดบัแก้ไขและลดข้อขดัแย้งอนัอาจจะเป็นอปุสรรคต่องานราชการ
และหรือความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนผู้มาติดต่อรวมทัง้เต็มใจในการให้ความช่
วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย 
พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน 
การสื่อสารกบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความมัน่คงในอารมณ์ 
พิจารณาจากความหนกัแน่นของสภาวะอารมณ์ 

(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ 
พิจารณาจากความสามารถในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทนัท่วงที 
และมีเหตผุลเป็นที่ยอมรับได้ 

(2.1.2) คณุสมบติัของผู้สมคัรคดัเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ได้แก่ 

(ก) การได้รับเงินเดือน  20  คะแนน 
(ข) วฒุิการศึกษา  15  คะแนน 

(ค) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  20 คะแนน 
(ง) อายรุาชการ  15  คะแนน 

(จ) การรักษาวินยั(ย้อนหลงั 5 ปี)  15  คะแนน 

(ฉ) ความดีความชอบ(ย้อนหลงั 5 ปี)  15  คะแนน 
(2.2) วิธีการคดัเลือก 
ก าหนดวธีิการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสมัภาษณ์ 

หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมลูที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสมของผู้สมคัรตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมคัรคดัเลือก 
โดยก าหนดให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัท าเอกสารในเร่ืองวิสยัทศัน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรั
บการคดัเลือก 
ตลอดจนจดัท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จโดยต้องยื่นเอกสารตามจ านวนชดุที่ก าหนดไว้ในป
ระกาศรับสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลือกในวนัรับสมคัรตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัรและให้ผู้ เข้ารั
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บการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศัน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จต่อคณะกรรมการคดัเลือก 
ในวนัที่เข้ารับการคดัเลือกตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร 

(2.3) ขัน้ตอนการคดัเลือก 
(2.3.1) เมื่อจะมีการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดบัที่สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่มีต าแหน่ง
ว่างแจ้งชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่งและข้อมลูต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏิบติั ความรู้ความสามารถท่ีต้องการของแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น 
(ตามแบบแนบท้าย)  
ให้คณะกรรมการคดัเลือกที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้วิเคราะห์งานในต าแหน่งที่ว่างหรือจะว่างก าหน
ดความรู้ความสามารถ คณุลกัษณะที่จ าเป็นในการปฏิบติังานส าหรับต าแหน่ง 
หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคณุลกัษณะแบบใดของผู้ เข้ารับการคดัเลือกที่จะสามารถท างา
นนัน้ได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏิบติังานในหน้าที่ ความประพฤติ 
ประวติัการรับราชการ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นในการปฏิบติังาน  ซึง่อาจพิจารณาแนวคิด ทศันคติ 
ค่านิยมสร้างสรรค์ของนกับริหารที่พงึมี 
การปฏิบติังานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมที่ดีตลอดจนแรงจงูใจที่
จะเป็นแรงขบัให้สามารถปฏิบติังานได้ประสบความส าเร็จเป็นต้น 

(2.3.2) คณะกรรมการคดัเลือกก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ขัน้ตอนในการคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและวิธี
การคดัเลือก คณุสมบติัมีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก และประกาศให้ทราบทัว่กนั ดงันี ้

(2.3.2.1) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคณุ
ลกัษณะต่าง ๆ นัน้ ควรพิจารณาจากข้อมลูใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ทกัษะของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวติัการท างาน ประวติัส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม 
และดงูานผลการปฏิบติังานตามเปา้หมายในอดีตด้านบริหารการจดัการ วิสยัทศัน์ เป็นต้น 

(2.3.2.2) ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีการสมัภาษณ์ 
หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเติม 
โดยให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศัน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อมลูที่จะแ
สดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบคุคลในต าแหน่งที่เปิดคดัเลือก 
ทัง้นีใ้ห้ระบจุ านวนเอกสารที่ต้องจดัสง่ 
ก าหนดวนัสง่เอกสารวิสยัทศัน์และผลงานและก าหนดเสนอวิสยัทศัน์และผลงานในวนัคดัเลือก(สมัภาษณ์) 

(2.3.2.3) ให้ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานที่รับสมคัร 
โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก 
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และให้ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานที่ด าเนินการคดัเลือก ระเบียบหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก 
ก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ 

(2.3.2.4) การประกาศรับสมคัร และรับสมคัร 
ให้ก าหนดวนัคดัเลือกให้พร้อมกนัทัว่ประเทศปีละไม่เกิน 4 ครัง้ ดงันี ้

(ก) ครัง้ที่1  วนัเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 

(ข) ครัง้ที่ 2  วนัเสาร์ที่สองของเดือนมิถนุายน 
(ค) ครัง้ที่ 3  วนัเสาร์ที่สองของเดือนกนัยายน 

(ง) ครัง้ที่ 4  วนัเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 
(2.3.2.5) ให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยัทศัน์และผลงา

นที่ประสบความส าเร็จตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลือกในวนัรับสมคัร 
เพื่อให้คณะกรรมการคดัเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 

(2.3.2.6) ในการด าเนินการคดัเลือก 
ให้เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเสนอรายชื่อพนกังานสว่นต าบลที่สมคัรเข้ารับการคดัเลือกในต าแหน่งที่
จะแต่งตัง้ ซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วน 
และอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ได้ต่อคณะกรรมการคดัเลือก โดยข้อมลูดงักลา่ว 
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

(ก) รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และความต้องการของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
ลกัษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน การควบคมุบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัต าแหน่งอื่น และข้อมลูอื่น 
ๆ 
เก่ียวกบังานของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดลุพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกตลอด
จนคณุลกัษณะของบุคคลที่จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
และจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในต าแหน่ง เป็นต้น 

(ข) ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประวติัการรับราชการ 
และประวติัส่วนตวัของผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทกุคน 
รวมทัง้ประวติัการศกึษา การฝึกอบรม ดงูาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ 
หรือคณุลกัษณะพิเศษ ผลงานส าคญัพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถ ความช านาญ 
หรือคณุลกัษณะพิเศษ ผลงานส าคญัพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถของข้าราชการ 
ประวติัทางวินยัในอดีตของพนกังานผู้นัน้ซึง่ควรเป็นข้อมลูที่เก็บอย่างเป็นระบบ 
และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบรูณ์และทนัสมยัอยู่เสมอ 
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(ค) ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี 
เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานประจ าปีของผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกทุกคน 

(2.4) ให้คณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคดัเลือกแล้ว 
จดัล าดบัจากผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุไปหาผู้ที่ได้คะแนนต ่าสดุและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในล าดบัที่ดีกว่าจะได้รับก
ารแต่งตัง้ก่อนผู้ที่อยู่ในล าดบัถดัไป   และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากนั 
ให้จดัล าดบัผู้ที่คะแนนเท่ากนั   ดงันี ้

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากนัให้พิจารณาจากคะแนนสมัภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสมัภาษณ์เท่ากนัให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง

ในต าแหน่งระดบัปัจจบุนัก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดบัพร้อมกนัให้พิจารณาจา

กเงินเดือนมากกว่า 

(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากนั  ให้พิจารณาจากอายรุาชการ 
(จ) ถ้าอายรุาชการเท่ากนั  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สงูกว่า 

(ฉ) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้เดียวกนัให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชัน้เดียวกนัพร้อมกนัให้พิจารณาผู้ใดมีอายุ

มากกว่า 
(2.5) เมื่อได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  

ให้คณะกรรมการคดัเลือกรายงานผลการคดัเลือกต่อองค์การบริหารสว่นต าบล  
โดยจดัท าบญัชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผลคะแนนรวม 
โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  เพื่อจะได้ประกาศผลการคดัเลือก 
และแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คดัเลือกตามล าดบัต่อไป   

(2.6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้ผู้ ได้รับคดัเลือก 
ให้ด ารงต าแหน่งตามล าดบัที่ในประกาศผลการคดัเลือก  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

(2.7) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง 
และภายหลงัมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก 
ก็อาจให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกที่อยู่ในล าดบัที่ถดัไปตามประกาศผลการคดัเลื
อกนัน้ให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 60 วนั หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได้ 
ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นต าบล 
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ข้อ 108 49ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานการด าเนินการดงัคดัเลือก ดงันี ้
(1) สง่ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก 1 ชุด   

และส าเนาประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั) ก่อนเร่ิมรับสมคัรไม่น้อยกว่า  7  วนัท าการ 
โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจ านวน  1  ชุด 
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.)ทราบด้วย 

(2) เมื่อการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้องค์การบริหารสว่นต าบล 
รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จหัวดั ) ภายใน 5  
วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลือกโดยให้สง่เอกสารดงัต่อไปนี ้

(ก) ส าเนาบญัชีการกรอกคะแนน 1   ชดุ 
(ข) ส าเนาประกาศผลการคดัเลือก 1   ชดุ 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่ด าเนินการคดัเลือก  
ประกาศผลการคดัเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม   
ให้รายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต. )  โดยด่วนที่สดุ 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตัง้ 

 

ข้อ 10950 การบรรจบุุคคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   
เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้บรรจแุละแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งนัน้ 
โดยบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งใด   
อาจบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้โดยขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
49

 ข้อ 108  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
50

 ข้อ 109  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 5 มกราคม 2548 



 55 

หรือสว่นราชการอ่ืนในต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งที่จะบรรจเุข้ารับราชการหรือต าแหน่งอื่นที่ก าหนดคณุวุ
ฒิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนัน้  

ส าหรับผู้สอบแข่งขนัได้ตามบญัชีสอบแข่งขนัได้ในบญัชีของคณะกรรมการพนกังานสว่นต า
บลอ่ืน หรือขององค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนตามวรรคสอง 
แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจแุต่งตัง้ตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลขอใช้บญัชียงัถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ตาม
บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ตามบญัชีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเดิม 
หรือตามบญัชีขององค์การบริหารสว่นต าบลเดิม 

องค์การบริหารสว่นต าบลสามารถขอใช้บญัชีสอบแข่งขนัในต าแหน่งที่มีระดบัสงูกว่ามาบรร
จแุละแตงตัง้ในต าแหน่งที่มีระดบัต ่ากว่าจากบญัชีการสอบแข่งขนัขององค์การบริหารสว่นต าบลหรือขอใช้บั
ญชีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนในจงัหวัดได้ 
โดยมีเงื่อนไขว่าบญัชีการสอบแข่งขนัต้องเป็นกลุม่ต าแหน่งเดียวกนัซึง่มีคณุวฒุิเหมือนกนั 
ในขณะบรรจแุต่งตัง้จะต้องไม่มีบญัชีผู้สอบแข่งขนัในต าแหน่งนัน้ 
ผู้ ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ในต าแหน่งดงักลา่วต้องสมคัรใจโดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงล าดบัขอ
งบญัชีการสอบขางขนั 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบัในกรณี การบรรจแุละแต่งตัง้ตาม ข้อ 111 ข้อ 116 ข้อ 
117  ข้อ 123 และข้อ 133 

ข้อ 110 ผู้สอบแข่งขนัได้ ซึง่อยู่ในล าดบัที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบติั 
หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น หรือขาด   
คณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนมุติัยกเว้นจาก  คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลงัการสอบแข่งขนัจะบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ไม่ได้ 

ข้อ 111 ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
อาจบรรจุบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ   
และความช านาญสงูเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารสว่นต าบล  

ข้อ 112 องค์การบริหารสว่นต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
เพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมีลกัษณะต่อไปนี ้
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(1) ลกัษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบล   มีความจ าเป็นที่         
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผู้ช านาญการ  หรือผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพื่อรองรับลกัษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม 
(1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่งให้เหมาะสมกบัความยากและคณุภาพของงานในต าแหน่งนัน้  
เป็นต าแหน่งระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

ข้อ 113 กรณีองค์การบริหารสว่นต าบล   
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจบุุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในอ
งค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอเหตผุลและความจ าเป็น   ค าชีแ้จง  
ประวติัและผลงานของผู้ที่จะบรรจเุข้ารับราชการ   ซึง่จะต้องเป็นผู้ที่    มีความรู้ความสามารถ  
และความช านาญงานสงูในระดบัผู้ช านาญการ   แล้วแต่กรณี   
และมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจแุละแต่งตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  
ประวติัการท างาน  และผลงานที่ได้ปฏิบติัมา  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้ 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณา 

ในเหตผุลค าชีแ้จงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี ้
(1) บคุคลที่จะบรรจเุข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ต าแหน่งที่จะบรรจ ุและระดบัต าแหน่ง  
(2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(3) เหตผุลความจ าเป็นในการขอบรรจุบคุคลผู้นี ้
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจบุุคคลผู้นี ้

ข้อ 114 กรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลขอบรรจุบคุคลเข้ารับราชการตามข้อ 113  
แต่ยงัมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ  ตามที่ก าหนดในข้อ 112  (2)    
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึน้ใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืน   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  
ทัง้นีใ้ห้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 2  ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง  
หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลแล้วแต่กรณี  

ข้อ 115 เมื่อ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ได้เห็นชอบการบรรจบุุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด  ระดบัใดแล้ว    
ให้ก าหนดอนัดบัเงินเดือนและขัน้เงินเดือนที่จะให้ได้รับ  
โดยขัน้เงินเดือนที่จะให้ได้รับดงักลา่วให้ได้รับในขัน้ที่ไม่ต ่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขัน้สงูและขัน้ต ่าของอนัดบั
เงินเดือนที่ผู้นัน้ได้รับ 
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ข้อ 116 ในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั 
)เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนั   
อาจคดัเลือกบรรจบุุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดงันี  ้

(1) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง    
หรือทนุขององค์การบริหารส่วนต าบล   เ พื่อศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศึกษาในคณุวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่
นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือก  เพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนมุติัให้สว่นราชการใดจดัให้มีการศึกษาขึน้   
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(4) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้ ซึง่ไม่สามารถมารับการบรรจไุด้  เมื่อถึง  
ล าดบัที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตวัขอ
รับการบรรจ ุ  เมื่อบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ที่ผู้นัน้สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจแุล้ว  
แต่มีเหตทุี่ไม่อาจเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตัง้ 

ข้อ 117 
พนกังานสว่นต าบลผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร   เมื่อผู้นัน้พ้นจากราชการทหาร   โดยมิได้กระท าการใด ๆ  
ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
และผู้นัน้ไม่เป็นผู้ขาดคณุสมบติั  และมีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 
หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม   
ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพ้นจากราชการทหารให้สัง่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในอ
งค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

พนกังานสว่นต าบล  ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง 
ให้มีสิทธิได้นบัวนัรับราชการก่อนถูกสัง่ให้ออกจากราชการ   
รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวนัรับราชการเมื่อได้รับบรรจกุลบัเข้
ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี ้
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และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นัน้มิได้เคยถกูสัง่ให้ออกจากราช
การ 

ข้อ 118 
เมื่อพนกังานสว่นต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลสงวนต าแหน่งในระดบัเดียวกนัไว้ส าหรับบรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการ 

ข้อ 119 พนกังานสว่นต าบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ 118   
หากผู้นัน้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลเดิม  
จะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้
ภายใน  180 วนั นบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร 

ข้อ 120 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร  
ตามข้อ 119  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถกูต้อง และผู้นัน้ได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  
ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่าง        
ร้ายแรง   และผู้นัน้ไม่เป็นผู้ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม  อีกทัง้ผู้นัน้ได้ยื่นค าขอบรรจกุลบัเข้า       
รับราชการภายใน 180  วนันบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  
ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต า
บลและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบั                   เดิมที่สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้

(1) ในกรณีที่ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป                
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   
โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้ไม่เกินคร่ึงขัน้ 

ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร 
เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของคร่ึงปีที่แล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปรับราชการท
หารแล้วได้ครบ 6 เดือน 
ก็ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน  
คร่ึงขัน้   

(2) ในกรณีทีผู่้กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจ 
สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล  
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขัน้ 

(3) ในกรณีที่ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต่ 1 ปี 
ขึน้ไปเศษของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  
6 เดือน ให้สัง่บรรจผุู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิม เพิ่มจาก (2) 
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ได้อีกไม่เกินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษที่เหลือจากการค านวณครัง้  
สดุท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 

ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าเดิม ตาม (1)  (2) หรือ (3) นัน้ 
จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขัน้สงูของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

ข้อ 121 ในการบรรจผุู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ  
หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป   
ซึง่ต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  
หากจะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดงักลา่ว  ผู้นัน้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 6 
ว่าด้วยการย้ายพนกังานสว่นต าบล ด้วย 

ข้อ 122 
พนกังานสว่นต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บงัคบั   
หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในอง
ค์การบริหารสว่นต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  
ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 119  และข้อ 120  มาใช้บงัคบัแก่พนกังานสว่นต าบลที่กลา่วถึงโดยอนโุลม
   

ข้อ 123 
พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับอนมุติัจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   
ซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ถ้าผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนมุติัแต่ไม่เกินสี่ปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงัก
ลา่ว   ให้สัง่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่นต าบลได้ 

ข้อ 124 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนมุติัให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดออกจากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   
ซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดบัเดียวกนัส าหรับบรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะ
รัฐมนตรีอนมุติั  แต่ไม่เกินสี่ปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว 
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ข้อ 125 ผู้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ออก  
จากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   
ซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารสว่นต าบลเดิม  
จะต้องยื่นค าขอบรรจกุลบัพร้อมหนงัสือรับรองประวติัการท างานตามแบบที่ก าหนด 
ก่อนวนัสิน้สดุก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนมุติัให้ไปปฏิบติังานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 วนั  

ข้อ 126 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการท างานตาม   ข้อ  
125   
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถกูต้องและผู้นัน้มีประวติัในการท างานที่ไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีควา
มเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลบัภายในก าหนด   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบ
ลและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิม     โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้ 

(1) ในกรณีที่ผู้กลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังาน       
ดงักลา่วตัง้แต่  6  เดือนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล 
โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้ไม่เกินคร่ึงขัน้ 

ถ้ามีเศษของ 6 
เดือนที่ไปปฏิบติังานเมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของคร่ึงปีที่แล้วมาของผู้นัน้ก่อน
ออกไปปฏิบติังานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สัง่บรรจผุู้นัน้ 
กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้อีกไม่เกินคร่ึงขัน้  

(2) ในกรณีที่ผู้กลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี 
มีเวลาปฏิบติังานดงักล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขัน้ 

(3) ในกรณีที่ผู้กลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังานดงักล่
าวตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไปเศษของปีที่ไปปฏิบติังานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) 
แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน 
ให้สัง่บรรจผุู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ (2) 
ได้อีกไม่เกินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน 
และหากยงัมีเศษที่เหลือจากการค านวณครัง้สดุท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ 
(1) วรรคสอง 
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ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน้ 
จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน  
ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

ข้อ 127 ในการบรรจผุู้ ไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี 
กลบัเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 
3 ขึน้ไป ซึง่ต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน 
หากจะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดงักลา่ว ผู้นัน้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด  6  
ว่าด้วยการย้ายพนกังานสว่นต าบล ด้วย 

ข้อ 128 
พนกังานสว่นต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บงัคบัห
ากออกจากงานที่ไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย 
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนมุติั แต่ไม่เกินสี่ปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักลา่ว    ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 125  
และข้อ 126  มาใช้บงัคบัแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ 129 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  
และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ    
ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ 
ให้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี  ้

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่รับรองไว้ไม่เกิน 60 วนั 
นบัแต่วนัที่ออกใบรับรองถึงวนัที่ยื่นขอกลบัเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวติัข้าราชการ 
(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บงัคบับญัชาเดิม 

ซึง่มีต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
(4) ส าเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรที่เก่ียวข้องกบัต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนงัสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตให้เปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกลุ 

หรือหนงัสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกนั (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาค าสัง่อนญุาตให้ออกจากราชการ 
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ข้อ 130 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 
129  และประวติัการรับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้สมคัร 
และให้สอบถามไปยงัสว่นราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสดุมาประ
กอบการพิจารณา 

ข้อ 131 การพิจารณาเพื่อบรรจผุู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ 
ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังานสว่นต าบล 

(2) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
และแต่งตัง้ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    หรือได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. )  

(3) กรณีบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต. ) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดบัควบในสายงานใด  
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขนัได้หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหน่งระดบัใดระดบัหน่ึงที่เป็นระดบัควบในสายงานนัน้ขึ ้
นบญัชีรอการบรรจหุรือเลื่อนระดบัต าแหน่งอยู่     
และกรณีบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) 
มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดบัควบ  ต้องไม่มีผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหน่งนัน้ขึน้บญัชี 
รอการเลื่อนระดบัต าแหน่งอยู่   เว้นแต่ผู้ที่จะกลบัเข้ารับราชการนัน้   
เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวฒุิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ   
หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถกูยุบเลิกต าแหน่ง  

ข้อ 132 การบรรจแุละแต่งตัง้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี ้ 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
สัง่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม  
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกว่าขัน้ที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ 133 การบรรจแุละแต่งตัง้จากข้าราชการประเภทอ่ืน  
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้ขอโอนมาเป็นพนกังานสว่นต าบลให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด 8 
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ข้อ 134 51ผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งใด 
ต้องมีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 

ปริญญา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้หมายถึง ปริญญา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น 
ก.อบต.อาจอนุมติัใหแ้ต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบติัต่างไปจากคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได”้ 

ข้อ 135 ผู้ ได้รับบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล    
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารสว่นต าบล   
หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุ
ณสมบติัตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม 
หรือขาดคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้อยู่ก่อนก็ดี  
หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผู้ขาดคณุสมบติัเนื่องจากกรณีต้องหานัน้ก็ดี   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลนั  
แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบติัไปตามอ านาจและหน้าที่  
และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ  
หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสัง่ให้ออกนัน้   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว     
ให้ถือว่าเป็นการสัง่ให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชก
ารสว่นท้องถิ่น 

ข้อ 136 
การบรรจุและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )   ยงัมิได้ก าหนดต าแหน่ง   จะกระท ามิได้ 

ข้อ 137 การบรรจบุุคคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่นต าบล  

 
51

  ข้อ 134 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 9 กนัยายน 2548(ฉบบัที่18) 
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ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้โดยความเห็นชอบข
องคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 138 ผู้ใดได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   
ให้มีการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการของพนกังานสว่นต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป    
ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) 

ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือเสมือนว่าผู้นัน้ไม่เคยเป็นพนกังานสว่นต าบล   แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นัน้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่
ราชการ  

ข้อ 139 ให้ผู้ ได้รับการบรรจจุากผู้สอบแข่งขนัได้   
หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแห
น่งพนกังานสว่นต าบล   และข้าราชการประเภทอ่ืน 
หรือพนกังานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติังาน  
ซึง่โอนมาบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล   
ต้องทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 

ข้อ 140 ภายใต้บงัคบัข้อ  149 (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล 
ตามข้อ 139  
ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้เป็นเวลาหกเดือนนบัแต่วนัเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการเป็
นต้นไป 

ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการอย่างจริงจงั 
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอนัที่จะให้การทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุ
คคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 141 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะ
สม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบติัหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบติังาน  
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ปริมาณงาน  คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
ความสนใจที่จะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบติัตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบ 

ข้อ 142 
ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ  
มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการปฏิบติั  
และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการทราบอย่างชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังาน  การประพฤติตน  
รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 

ข้อ 143 ให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบติัหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 

ข้อ 144 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้
าที่ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  
ซึง่อย่างน้อยต้องแต่งตัง้จากผู้มีหน้าที่ดแูล การทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการหนึ่งคน  พนกังานสว่นต าบล  
ผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

ข้อ 145 
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการตาม
รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ในข้อ  141  
ท าการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเมื่อทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน   
และประเมินครัง้ที่สองเมื่อทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการครบหกเดือน 
เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการในแต่ละครัง้ได้อย่างชดัแจ้ง 
เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  
ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหน้าที่ห
รือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหน้าที่  
หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
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ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการตามข้อ  149 (2)  
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้หนึ่ง 

ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  
และในกรณีมีกรรมการท่ีไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ 147 เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  145  แล้ว 
ให้ประธานกรรมการประเมินผล ฯ  
รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้

(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  141  
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 149 
(2)  แล้ว 

(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  141  
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิน้การประเมินแต่ละครัง้ 

ข้อ 148 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  147 
(1) แล้ว 
ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการนัน้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นัน้ท
ราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั 
)   ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัประกาศ 

ข้อ 149 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  147 
(2)  ให้ด าเนินการดงันี ้

(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการออกจากราชการ  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 
และมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ได้รับรายงานพร้อมกบัแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ   
และสง่ส าเนาค าสัง่ให้ออกไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ 

(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อ
ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน  
แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 



 67 

ผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  
เพื่อท าการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการจนสิน้สดุระยะเวลา
ที่ขยายแล้ว  
และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการข
องผู้นัน้ยงัต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 150 การนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้
ให้นบัวนัที่ผู้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบติังานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการด้วย   
และให้นบัวนัเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น  
และนบัวนัก่อนหน้าจะถึงวนัที่ตรงกบัวนัเร่ิมต้นนัน้ของเดือนสดุท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถ้า
ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้ายของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

ข้อ 151 พนกังานสว่นต าบลซึง่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ  
ผู้ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ตามวฒุิ  ย้าย  โอน  
หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจกุลบัเข้ารับ
ราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลอีก  ให้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ    
ดงันี ้

(1) กรณีได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดิมตามวฒุิที่ได้รับเพิ่
มขึน้หรือสงูขึน้  
ให้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกบัต าแหน่งเดิม   
ถ้าได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในต่างสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการใหม่ 

(2) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม   ให้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและ 
นบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อเนื่องกบัต าแหน่งเดิม  
ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ร
าชการใหม่ 

(3) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  
ให้เร่ิมทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการใหม่  
เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบญัญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่
ราชการต่อเนื่องกบัต าแหน่งเดิม 
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(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  
ให้ทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการต่อเนื่องกบัต าแหน่งเดิม 

ข้อ 152 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว   
หากภายหลงัปรากฏว่าเป็นผู้มีคณุสมบติัไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้ผู้นัน้ให้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม   
หรือต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกบัต าแหน่งเดิมที่ผู้นัน้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งโด
ยพลนั โดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แต่ทัง้นี ้  
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบติัไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับเงินเดือน   
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่  
ผู้นัน้มีคณุสมบติัไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขัน้ที่พงึจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นัน้ไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตัง้       
ให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคณุสมบติัไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ 

 
 
 

ข้อ 153 
52ในกรณีองค์การบริหารสว่นต าบลมีต าแหน่งผู้บริหารว่างลงหรือต าแหน่งว่างที่ก าหนดขึน้ใหม่  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานต าแหน่งว่างนัน้ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทราบภายใน 7 
วนั นบัแต่วนัที่มตี าแหน่งว่าง   
และให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนัน้  ภายใน  90  
วนั นบัแต่วนัที่ต าแหน่งนัน้ว่างลง 
ส าหรับกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลมีต าแหน่งว่างและไม่ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งนัน้   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานเหตผุล  
ความจ าเป็นให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
52

 ข้อ 153 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 30 กันยายน 2547 
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ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างตามวรรคหนึ่ง  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการตามล าดบัดงัต่อไปนี ้    

(1) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่ว
นต าบลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง  ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่มีต าแหน่งว่าง ตามข้อ 171  
วรรคหนึ่ง 

(2) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (1) ได้  
ให้ประกาศรับสมคัรเพื่อรับโอนพนกังานสว่นต าบล  ในต าแหน่งและระดบัเดียวกบัต าแหน่งที่ว่าง  
เพื่อโอนพนกังานสว่นต าบลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 171 วรรคสอง 

(3) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (2) ได้ 
ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกเพื่อเลื่อนระดบัสงูขึน้แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 86 
หรือข้อ 102 แล้วแต่กรณี 

(4) ให้ด าเนินการเปิดรับสมคัรเพื่อรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นประเภทอ่ืน 
ซึง่ด ารงต าแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
ซึง่มีลกัษณะงานเทียบเคียงได้กบัด ารงต าแหน่งบริหารโดยมีหนงัสือรับรองจากส่วนราชการต้นสงักดั ตามข้อ 
179 วรรคสอง ทัง้นี ้โดยให้ด าเนินการร่วมกบัการโอน โดยวิธีการคดัเลือกตาม(2)ด้วย 
และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตัง้นัน้ 

ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างตามวรรคหนึ่ง  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นว่ามีเหตผุล  ความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อราชการ 
องค์การบริหารสว่นต าบลจะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง  
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ซึง่ไม่เป็นไปตามล าดบัตามที่ก าหนดก็ได้ 

กรณีที่ด าเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
ยงัไม่สามารถสรรหาบคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างดงักลา่วได้ 
หากปล่อยทิง้ไว้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้อยแรงต่อการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
แจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่ก าหนดไว้ด้วย 

หมวด  6 
การย้าย 

ข้อ 154 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง 
ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกต าแหน่งหนึ่งในองค์การบริหารสว่นต าบลเดียวกนั   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนั  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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และพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ตามที่คณะกรรมก
ารกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข้อ 155 การย้ายพนกังานส่วนต าบล 
ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  การพฒันาพนกังานสว่นต าบลเป็นหลกั 
และความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ที่ต้องใช้ในการปฏิบติังานของราชการประกอบด้วย 

ข้อ 156 
การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  
ให้สัง่ย้ายไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดิม  ทัง้นี ้
ให้พิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็นตามข้อ  155 

ข้อ 157 การย้ายพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งใด 
ต้องมีคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้  ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
กรณีที่ไม่ทราบแน่ชดัว่าวฒุิการศกึษาใดเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่หรื
อไม่ ให้หารือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ทกุกรณี 

ข้อ 158  
การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในสายงานผู้ปฏิบติั 
ให้พนกังานสว่นต าบลที่จะขอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัแล
ะต้องมีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ใหม่ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ได้ปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาก่อน 
แต่ให้ค านึงถึงสิทธิของพนกังานสว่นต าบลในการเลื่อนระดบัในต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์ 
( เลื่อนไหล ) ด้วย    
ซึง่อาจท าให้พนกังานสว่นต าบลมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลกัเกณฑ์การเลื่อน
ระดบัดงักลา่วได้ โดยมีหลกัเกณฑ์  ดงันี ้

(1) การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบัเดียวกนั  
ต้องแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและต้องมีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(2) การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นต่างระดบักนั และ 
มิใช่เป็นการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

(ก) ให้พนกังานสว่นต าบลผู้ประสงค์จะขอรับการแต่งตัง้เสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต า
แหน่งในสายงานอ่ืน 
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(ข) ให้พิจารณาแต่งตัง้จากพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ก่อนเ
ป็นล าดบัแรก  หากไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้าย  
จึงพิจารณาจากพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน เป็นล าดบัถดัไป 

(ค) ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ขอรับการแต่งตัง้  
ได้แก่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลและ 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลประเมินบคุคลเพื่อความเหมาะสมกบัต าแหน่งของสายงา
นที่จะแต่งตัง้ใหม่ตามแบบประเมิน 

(ง) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บงัคบับญัชาแต่ละคนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

(จ) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตัง้เกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการประเมิน
ของผู้บงัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แล้วจดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม  
เสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์  
การทดสอบก็อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมได้  กรณีมีคะแนนเท่ากนัให้จดัเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ  
บญัชีดงักลา่วให้มีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นชอบ 
การแต่งตัง้ให้แต่งตัง้เรียงล าดบัที่ในบญัชีดงักลา่ว 

(ฉ) การแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนโดยการโอนให้องค์ก
ารบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัของผู้ขอโอนเป็นผู้ประเมินแล้วสง่ผลการประเมินให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่
จะรับโอนด าเนินการต่อไป 

(3) การย้ายพนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป  
ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก   หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็นไปตามข้อ  86  ถึงข้อ  101  
ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) การย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 
ขึน้ไป หรือสายงานนกับริหารงาน ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึง่เป็นสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป    
จะต้องด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและมีคณุวฒุิตรงตามที่ก าหนดไว้เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่
งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่ 

(ข) การย้ายพนกังานสว่นต าบลที่มีคณุวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนดไว้ตามข้อ 79   

(ค) การย้ายพนกังานสว่นต าบลที่ได้รับคณุวฒุิเพิ่มขึน้ 
และไม่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3  
ผู้นัน้ต้องเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งที่อยู่ในสายงานที่จะย้าย  
และบญัชีการสอบแข่งขนัได้ยงัไม่ถกูยกเลิก 
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(4) การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิ
บติังานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)  
พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จะต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่
อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล 

ข้อ 159 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใด 
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร    ให้กระท าได้  ดงันี ้

(1) การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งในสายผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งในสา
ยผู้บริหารต าแหน่งอื่น  
จะต้องย้ายไปด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่และต้องมีคณุสมบติัเฉพา
ะส าหรับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่ 

(2)  
การแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งในสายผู้ปฏิบติังานไปด ารงต าแหน่งในสายผู้บริหาร  
ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามข้อ 86  ถึงข้อ  101  

ข้อ 160 
การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ในต่างสายงาน ผู้นัน้จะต้องด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่   
และต้องมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่ 

ข้อ 161 
การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ต ่ากว่าต าแหน่งสายงา
นเดิม  หรือมีระดบัต ่ากว่าเดิม   
หรือย้ายพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งสายผู้บริหารไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสายผู้ปฏิบติังาน   
ให้กระท าได้ต่อเมื่อพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้สมคัรใจ   
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ในการย้ายพนกังานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง    คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือน
ของอนัดบัเดิม   ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับ  
เมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้ 
แต่ถ้าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้อยู่แล้ว  
ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 
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ข้อ 162 ในการสัง่ย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน 
ให้ค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานสว่นต าบลในการเลื่อนระดบัสงูขึน้ในต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับผู้
ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์ด้วย   
ซึง่อาจท าให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตัง้ใหม่ไม่ครบตามหลั
กเกณฑ์การเลื่อนระดบัดงักล่าวได้ 

ข้อ 163 เมื่อมีค าสัง่ย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว  
ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งดงักลา่ว  
ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ทราบในวนัที่ไปรายงานตวัรับมอบหน้าที่  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งนัน้ต่อไป 

หมวด  7 
การโอน 

ข้อ 164 
การโอนพนกังานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล
ในองค์การบริหารสว่นต าบลอีกแห่งหนึ่ง  ให้โอนและแต่งตัง้จากพนกังานส่วนต าบล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง   
ดงันี ้

(1) ผู้สอบแข่งขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้นัน้  
หรือผู้ได้รับการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้นัน้   

(2) ผู้ขอโอนหรือผู้ได้รับการคดัเลือกโดยคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารสว่นต าบลรับโอนพนกังานสว่นต าบลจากองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  
มาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับที่ไม่สงูกว่าเดิม   ตามข้อ 171 

(3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสบัเปลี่ยนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนัระห
ว่างองค์การบริหารสว่นต าบล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบติังานในองค์การบริหาร  
สว่นต าบลตามข้อ 175 

(4) ผู้ที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั )  
ได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารสว่นต าบลหนึ่ง 
ไปด ารงต าแหน่งในอีกองค์การบริหารสว่นต าบลหนึ่งในจงัหวดัเดียวกนั    ตามข้อ176 

(5) ผู้ที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั )  
ได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารสว่นต าบลหนึ่ง 
ไปด ารงต าแหน่งในอีกองค์การบริหารสว่นต าบลหนึ่งในต่างจงัหวดักนั      ตามข้อ  177 
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ข้อ 165 ในการบรรจแุละแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  
หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล  
หรือการแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลผู้สอบคดัเลือกได้หรือผู้ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหา
รสว่นต าบล และผู้สอบแข่งขนัได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั   
ผู้สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ได้รับการคดัเลือกนัน้เป็นพนกังานสว่นต าบลในสงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่จะบรรจหุรือแต่งตัง้นัน้  
เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้   
ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั  สอบคดัเลือกได้   หรือได้รับคดัเลือก   
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 166 ในการโอนพนกังานสว่นต าบลผู้สอบแข่งขนัได้   
ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั   ผู้สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ได้รับคดัเลือก  
ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่จะรับโอนมี
หนงัสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารสว่นต าบลของผู้ที่จะโอนทราบ   
และให้องค์การบริหารสว่นต าบลของผู้ที่จะโอน   เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานสว่นต าบลนัน้  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนต่างจงัหวดักนั  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่จะรับโอนมีหนงัสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะก
รรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอนทราบ  
และให้องค์การบริหารสว่นต าบลของผู้ที่จะโอน  
เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานสว่นต าบลให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 167 
ในการออกค าสัง่รับโอนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลที่จะรับโอน  
และการออกค าสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลสงักดัเดิม
ตามมติของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ของแต่ละแห่ง ตามข้อ  165 และข้อ 166  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้สองแห่งประสานกนั เพื่อออกค าสัง่การรับโอนพนกังานสว่นต าบล   
และการให้พนกังานสว่นต าบลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ โดยก าหนดให้มีผลในวนัเดียวกนั   

ข้อ 168 ให้พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ 
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนั ได้รับเงินเดือน   ดงันี ้
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(1) กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่ากว่า 
หรือเท่าคณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนตามวฒุิ   
แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ได้รับอยู่เดิม 

(2) กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูกว่าเดิม  
และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ  
แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  
ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษไ
ม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนัในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  
ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ท้ายประกาศนี ้

(3) กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิม  
และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้   
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนัในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงิ
นเดือนของอนัดบัเดิม  
ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ท้ายประกาศนี ้ 
และหากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้หรือได้รับคดัเลื
อกในกรณีที่มีเหตพุิเศษ ที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนั  
ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ 
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนันัน้ 

ข้อ 169 ในกรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็น  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะด าเนินการให้พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้   หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขนั   
ซึง่ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได้   
หากมีการระบเุงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศสอบแข่งขนั   
หรือคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัในครัง้นัน้ 

ข้อ 170 ให้พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคดัเลือกได้ 
หรือได้รับคดัเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั  ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในหมวด 
3 ว่าด้วยอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณี 
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ข้อ 170/153 
กรณีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุญาตจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหไ้ปสอบแข่งขนั 
สอบคดัเลือก หรือคดัเลือก ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนแลว้ 
เม่ือประสงคจ์ะโอนไปด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกไดน้ั้น 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบใหพ้น้จาก
ต าแหน่งโดยออกค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งวนัเดียวกนักบัค าสั่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือองคก์รปกค
รองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรับโอน เวน้แต่ผูน้ั้นอยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเห็นสมควรใหช้ะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
สามารถมีมติเห็นชอบใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งและหนา้ท่ีไดท้นัทีเม่ือ
ไดรั้บแจง้ค าสั่งรับโอนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีจะรับโอน 
โดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลทุกคร้ัง 
แลว้รายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลทราบ 

ข้อ 171 54ภายใต้บงัคบัข้อ 153 และข้อ 164  
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพนกังานสว่นต าบล 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลเป็นส่วนรวม  
เมื่อได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารสว่นต าบล คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
อาจพิจารณาประสานการโอน 
และมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่ประสงค์ขอโอนม
าเป็นพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลนัน้ได้ 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมการโอนนัน้แล้ว  
และองค์การบริหารสว่นต าบลที่รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ต าแหน่งนัน้ว่างลง  
เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเ
ดิม และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 

 
53

 ข้อ 170/1 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 15 กนัยายน 2548(ฉบบัที่19) 
54

 ข้อ 171 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 30 กันยายน 2547 
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ในกรณีการโอนพนกังานสว่นต าบลมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง เมื่อพ้น 
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง   ให้องค์การบริหารสว่นต าบล 
ด าเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก าหนด โดยมีเงื่อนไข 
ดงันี ้

(1) แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน  
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 

(2) ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการคดัเลือก 
ก าหนดคณุสมบติัของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกและประกาศให้พนกังานสว่นต าบลทราบเป็นการทัว่ไป 

(3) ให้คณะกรรมการคดัเลือก 
ด าเนินการคดัเลือกผู้มีคณุสมบติัตามที่ก าหนดและได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก 
และประกาศผลการคดัเลือกเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

ข้อ 172 
55กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลว่างลงและองค์การบริหารสว่น
ต าบล 
จะด าเนินการพิจารณารับโอนพนกังานสว่นต าบลจากองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่
งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารสว่นต าบล 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 
7 คน 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้บุคคล ดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 1 คน   ประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 2 คน กรรมการ 
(3) ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน กรรมการ 
(4) นายกองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 

หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 1 คน 
(5) ท้องถิ่นจงัหวดั กรกรมการ 
(6) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 

 
55

 ข้อ 172  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธันวาคม 2547 
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(7) ผู้แทนพนกังานสว่นต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้  เลขานกุาร 
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการ ตามข้อ172(4)  

ให้แต่งตัง้ผู้ที่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              
กรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้จากผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 

ตามข้อ172(2)  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้จากหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดั 
ซึง่เป็นสว่นราชการที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
หรือข้าราชการที่มีต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 7  ขึน้ไป   ในสงักดัสว่นราชการนัน้ หรือนายอ าเภอในจงัหวดันัน้ 

กรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ ตามข้อ172(3)  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
หรือผู้ทรงคณุวฒุิอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล  
การบริหารการปกครอง  ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถิ่น  ซึง่อาจเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่น 
หรือบุคคลทัว่ไปที่มีความรู้ความสามารถดงักลา่ว 

เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้อ172(7) 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาแต่งตัง้จากพนกังานสว่นต าบลต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกอง 
หรือหวัหน้าสว่นราชการที่เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้ ให้เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน 
ท าหน้าที่ในงานด้านธุรการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
และที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 173 หลกัเกณฑ์การคดัเลือก  วิธีการคดัเลือก  
และการก าหนดคณุสมบติัของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกเพื่อโอน    
ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้
ตามที่ก าหนดในหมวด 4  ว่าด้วยการคดัเลือกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 174 ให้คณะกรรมการคดัเลือก  
ด าเนินการคดัเลือกผู้มีคณุสมบติัตามที่ก าหนดและได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือกตามหลกัเก
ณฑ์และวิธีการคดัเลือก   แล้วประกาศผลการ คดัเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณารับโอน 

ข้อ 175 ภายใต้บงัคบัข้อ 164   เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบล      
อาจโอนสบัเปลี่ยนต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่งเดียวกนัได้  
โดยความสมคัรใจของพนกังานสว่นต าบลผู้ โอน  
และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลที่เก่ียวข้องได้ตกลงยิน
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ยอมในการโอนดงักลา่วแล้ว   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่เก่ียวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )   เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล     ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเ
ดิม   และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 

การโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืน 
มาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบติังานในองค์การบริหารสว่นต าบล  
อาจกระท าได้โดยความสมคัรใจของผู้จะขอโอน   
และได้รับความยินยอมจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลที่
จะรับโอนนัน้    เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม  
และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 

การโอนพนกังานส่วนต าบลตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิมอาจกระท าได้ต่
อเมื่อพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้สมคัรใจ   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )   ในการนี ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  
โดยก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม 
ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนกังานสว่นต าบลจะได้รับ   
เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้ 
แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้ 
ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัส าหรับต าแหน่งนัน้   

56พนกังานสว่นต าบลต าแหน่งผู้บริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งอยู่ในองค์การบริหารสว่น
ต าบลเดียวกนัได้ครัง้ละไม่เกินสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อพิจารณาประสานการโอนสบัเปลี่ยนต าแหน่งภายในจงัหวดั 
กรณีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลมีความประสงค์จะขอให้พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์ก
ารบริหารสว่นต าบลด ารงต าแหน่งเกินกว่าสี่ปี ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เพื่อพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลไม่สามารถประสานการโอนภายในจงัหวดัได้      

 
56

 ข้อ 175 วรรคสี่ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี19 กรกฎาคม 2547 
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ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลพิจารณาสบัเปลี่ยนต าแหน่ง
ระหว่างจงัหวดัตามเงื่อนไขต่อไป 

ข้อ 176 57กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
หรือกรณีมีความขดัแย้งระหว่างพนกังานสว่นต าบลกบัผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และไม่สามารถโอนตาม ข้อ  171 และข้อ 175 ได้ ให้ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล 
หรือพนกังานส่วนต าบลยื่นค าร้องหรือรายงานพร้อมเหตผุลความจ าเป็นให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบ
ลพิจารณา หรือกรณีที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลรับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่า 
หากให้พนกังานสว่นต าบลและผู้บริหารปฏิบติังานร่วมกนัอาจเกิดผลเสียต่อองค์การบริหารสว่นต าบลและต่
อทางราชการ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน 
แล้วพิจารณาด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ปรากฏกรณีมีมลูอนัควรกล่าวว่าพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้กระท าผิดวินยั 
ก็ให้ด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ 
แต่หากเห็นว่าเกิดจากความบกพร่องหรือเกิดจากการกลัน่แกล้งโดยผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแจ้งนายอ าเภอท้องที่พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 90 
แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

(2) 58กรณีเห็นว่าเป็นความขดัแย้งในการบริหารหากอยู่ร่วมกนัไม่เกิดผลดีต่อทางร
าชการ หากให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ปฏิบติัหน้าที่อยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล พิจารณาประสานการโอนพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ 
ไปด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนภายในจงัหวดัเดียวกนัได้ 
โดยให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่สงูกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิมโดยพิจารณาด าเนินการตามล า
ดบัดงันี ้

 
57

 ข้อ 176 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 19 มีนาคม 2546  
 
58

 ข้อ 176 (2)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี30  กนัยายน 2547 
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(ก) พิจารณาโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้สบัเปลี่ยนกบัพนกังานสว่นต าบล 
สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลแห่งอื่นที่มีความขดัแย้งในการบริหารในลกัษณะเดียวกนัภายในจงัหวดัเดียว
กนัก่อน 

(ข) กรณีมีต าแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนภายในจงัหวดัเดียวกนั 
ก่อนที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจะมีมติให้โอนไปด ารงต าแหน่งว่างนัน้ 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารสว่นต าบลก่อน 
จึงมีมติโอนให้พนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

(ค) กรณีไม่สามารถโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัตาม (ก)หรือ(ข) 
และเห็นว่าหากให้ปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
และเป็นอนัตรายต่อพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
อาจพิจารณามีมติให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ประจ าส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการคณะกรรมการพนกั
งานสว่นต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)โดยก าหนดระยะเวลาประจ าส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการฯไม่เกิน 6 
เดือน เพื่อรอการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัหรือโอนระหว่างจงัหวดัต่อไป 
โดยให้พนกังานสว่นต าบลผู้ที่ประจ าส านกังานเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลดงักลา่วได้รับเงิ
นเดือนจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสงักดัเดิม และในกรณีที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
หรือพนกังานส่วนต าบลดงักลา่วสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกบัองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนได้ 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณามีมติเห็นชอบให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งเพื่อโ
อนไปด ารงต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนต่อไป 

ข้อ 177 
59กรณีมีปัญหาขดัแย้งระหว่างพนกังานสว่นต าบลกบัประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  
และไม่สามารถด าเนินการโอนพนกังานสว่นต าบลระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบลภายในจงัหวดัเดียวกนัไ
ด้ตามข้อ 176   เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
โดยองค์การบริหารสว่นต าบลร้องขอ 
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลพิจารณาประสานการโอนระหว่างจงัหวดัในระดบัเดียวกนัได้ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานขององค์การบริหารสว่นต าบล   

ในกรณีท่ีมตี าแหน่งบริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลว่างลงหลายต าแหน่งพร้อมกนัในห
ลายองค์การบริหารส่วนต าบลและในหลายจงัหวดั  

 
59

 ข้อ 177วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 30 กันยายน 2547 
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เพื่อประโยชน์ในราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลโดยรวมและเพื่อให้พนกังานสว่นต าบลขององค์การบริ
หารสว่นต าบลแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบติัหน้าที่ราชการในระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบลด้วยกนัได้  
เมื่อได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารสว่นต าบล ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
ประสานการโอนพนกังานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบลในระหว่างจงัหวดั ทัง้นี ้
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้ชัดเจน  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้พิจารณาถึงเหตผุล  ความจ าเป็น  ประโยชน์ขององค์การบริหารสว่นต าบล  
เหตผุลความประสงค์ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนกังานสว่นต าบลที่เก่ียวข้
อง  แล้วแต่กรณี โดยให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผู้ รับเร่ืองราว  
และตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่วแล้วเสนอให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) พิจารณา 

ข้อ 178 การโอนพนกังานสว่นต าบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่รับโอนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลดงักลา่ว  
ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้  สอบคดัเลือกได้  หรือได้รับคดัเลือกตามข้อ 164 
หรือต าแหน่งที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด ตามข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177  
และ 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลสงักดัเดิมมีค าสัง่ให้พนกั
งานสว่นต าบลผู้นัน้พ้นจากต าแหน่ง    ทัง้นี ้
ให้ก าหนดวนัที่ในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งให้มีผลในวนัเดียวกนั 

การสัง่โอนพนกังานสว่นต าบล   
และการสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 178 ทวิ60 กรณีการโอนพนกังานสว่นต าบล 
เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่นประเภทอ่ืนหรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับแจ้งการรับโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นป
ระเภทอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลรายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อขอความเห็นชอบให้พ้นต าแหน่ง 

 
60

 ข้อ 178ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือก 

การบรรจแุละแต่งตัง้การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนชัน้เงินเดือน(เพ่ิมเติม)ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2547 
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โดยก าหนดวนัออกค าสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งเป็นวนัเดียวกนักบัวนัรับโอน 
เมื่อมีค าสัง่รับโอนแล้วให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลรายงานให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทราบ 

หมวด  8 
การรับโอน 

ข้อ 179 
การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้ารา
ชการวิสามญัมาบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล  
ให้รับโอนและแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลจากผู้สอบแข่งขนัได้ 
ผู้ ได้รับการคดัเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้โดยกรณีพิเศษตามข้อ 116 (2)  
โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ หรือได้รับการคดัเลือกนัน้ 
และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวฒุิส าหรับต าแหน่งนัน้  เว้นแต่ ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ 
ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขัน้เงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 
ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้ 
หรือได้รับการคดัเลือกในขัน้ที่เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือ
นแต่ละอนัดบัที่พนกังานส่วนต าบลจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้ 
แต่ถ้าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขนัได้หรือได้รับการคดัเลื
อก ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้ 

61การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืนซึง่ด ารงต าแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเ
ภทอ่ืน ซึง่มีลกัษณะงานเทียบเคียงได้กบัด ารงต าแหน่งบริหารโดยมีหนงัสือรับรองจากสว่นราชการต้นสงักดั 
ตามวรรคหนึ่งมาบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล ในต าแหน่งผู้บริหาร 
ให้รับโอนและแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลจากผู้ได้รับการคดัเลือก 
โดยให้ด าเนินการร่วมกบัการคดัเลือกเพื่อโอนพนกังานสว่นต าบล ตามข้อ 171  
โดยให้มาด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 

ข้อ 180 ในกรณีองค์การบริหารสว่นต าบลมีเหตผุลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เพื่อประโยชน์แก่ราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืน  
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญั 
ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่งผู้ปฏิบติังาน 

 
61

 ข้อ 179 วรรคสอง ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือก 

การบรรจแุละแต่งตัง้การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนชัน้เงินเดือน(ฉบบัที่2)พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 8 มกราคม  2547 
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ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
โดยให้ชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การท างาน 
และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่รับโอน  
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นพนกังานสว่นต าบล    สว่นจะบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดบัใด 
และจะให้ได้รับเงินเดือน  เท่าใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผู้ก าหนด  
แต่จะต้องไม่สงูกว่าพนกังานสว่นต าบลที่มีคณุวฒุิ ความสามารถ และความช านาญในระดบัเดียวกนั 

ข้อ 181 
การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่
นต าบลตามข้อ  179  และข้อ  180  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่ให้รับโอนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังาน
สว่นต าบลแล้ว   
ให้มีหนงัสือแจ้งการรับโอนให้สว่นราชการสงักดัเดิมของผู้ที่จะโอนออกค าสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งและหน้
าที่   ทัง้นีใ้ห้ก าหนดวนัที่ในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งเป็นวนัเดียวกนั 

การออกค าสัง่รับโอนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่นต าบลตามวรรคหนึ่งใ
ห้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ให้ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ 182 
การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานสว่
นต าบล   ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์  ดงันี ้

(1) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน   ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอตัราเงินเดือน  
(2) ผู้ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด 

ต้องมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนัน้ 
(3) ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้วฒุิตัง้แต่ระดบัปริญญา

ตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  
หรือไม่เคยได้รับแต่งตัง้โดยผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่ง
ขนัให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องใช้วฒุิตัง้แต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้  
เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน   หากจะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 
3 ขึน้ไป  ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งสายงานที่จะรับโอน 
และบญัชีสอบแข่งขนันัน้ยงัไม่ยกเลิก 
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(4) การรับโอนเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคดัเลือกหรือต้องประเมินบุ
คคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

(5) การรับโอนเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด 
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งสายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการบรรจอุยู่  หรือไม่มีผู้สอบคดัเลือกได้ 
หรือผู้ได้รับคดัเลือกในต าแหน่งสายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการแต่งตัง้อยู่ 

ข้อ 183 เพื่อประโยชน์ในการนบัเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของ      
ผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี ้  ในขณะที่เป็นพนกังานสว่นท้องถิ่นอื่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนัน้เป็นเวลาราชการของพนกังานสว่นต าบล 

หมวด  9 
การเลื่อนระดับ 

ข้อ 184 การเลื่อนพนกังานส่วนต าบลขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
ให้เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้   หรือผู้สอบคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งนัน้ได้ 
หรือจากผู้ได้รับคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งนัน้  

ข้อ 185 การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เลื่อนและ 
แต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนัน้แล้วแต่กรณี  
ส าหรับการเลื่อนและแต่งตัง้จากผู้ได้รับคดัเลือก   
ให้เลื่อนและแต่งตัง้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ 
และประวติัการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ 186 การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้จากผู้สอบแข่งขนัได้ ให้เลื่อน และแต่งตัง้ได้  ดงันี  ้

(1) เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
หรือปริญญาตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  
และสอบแข่งขนัเพื่อด ารงต าแหน่งนัน้ได้ ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ 

(2) การเลื่อนกรณีดงักลา่ว 
จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ได้ต่อเมื่อถึงล าดบัที่ที่ผู้นัน้สอบแข่งขนัได้ตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้   
ส าหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิที่ประกาศรับสมคัร   

(3) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนั  ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด  4  
ว่าด้วยการคดัเลือก  
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(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตาม
ล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
 

ข้อ 187 การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้จากผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้  ดงันี ้

(1) หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบติัให้ด ารงต าแหน่
งในสายผู้บริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ 

(2) คณุสมบติัเป็นผู้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่คณะกรรม
การกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่จะแต่งตัง้ 

(3) วิธีการ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้ถือปฏิบติัตามข้อ 86 ถึงข้อ 101 
(4) การแต่งตัง้ 

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบญัชีผู้สอบคดั
เลือกได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ข้อ 188 การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล   
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบจากผู้ได้รับคดัเลือก   

(1) เลื่อนและแต่งตัง้ในระดบัควบขัน้ต้น  ได้แก่ 
เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ที่ได้รับเงินเดือนยงัไม่ถึงขัน้ต ่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส า
หรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้โดยไม่เปลี่ยนสายงาน   ดงัต่อไปนี ้

(ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 2 ของสายงานนัน้ 

(ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนัน้ 

(ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้  

(2) เลื่อนและแต่งตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ได้แก่ เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่   
ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้โดยไม่เ
ปลี่ยนสายงาน ดงัต่อไปนี ้

(ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนัน้  

ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้  
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(ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานนัน้ 

(3) เป็นผู้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่จะแต่งตัง้ 

(4) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบติังานตามวิธีการและแบ
บประเมินท้ายประกาศก าหนดนี ้

(5) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นบนัทกึความเห็นว่าควรเลื่อนระดบัได้ 

ในการด าเนินงานตามวรรคแรก  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  กรณีที่มีความเห็นว่าสามารถเลื่อนระดบัสงูขึน้ได้  
ก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนบัจากผู้ขอเลื่อนระดบัเสนอเร่ืองต่อผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 

ข้อ 189 การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดับ 3  หรือระดบั 4 
ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับการคดัเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

(1) ได้รับวฒุิที่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้   
โดยได้รับทุนรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 116 (1)  

(2) ได้รับวฒุิที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ก าหนดให้คดัเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 116  (2)  

(3) หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ 
คดัเลือก  

(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 190 การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด     
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์ ในต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 

(1) ต าแหน่งในกลุม่งานธุรการหรือบริการทัว่ไป 
และกลุม่งานที่ปฏิบติัภารกิจหลกัของสว่นราชการ  ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุม่งานต าแหน่งฯ 
ท้ายประกาศนี ้ให้ก าหนดต าแหน่ง 
ได้ถึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้

(ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3     
หรือ 4 ส าหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
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(ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4  หรือ 
5 ส าหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  

(2) ต าแหน่งในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้าน 
และกลุม่งานที่ใช้ทกัษะและความช านาญเฉพาะตวัตามบญัชีจ าแนกกลุม่งานต าแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ้
ให้ก าหนดต าแหน่งได้ถึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้

(ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  

(ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 

ทัง้นี ้ การก าหนดต าแหน่งตาม (1) และ (2) ระดบัต าแหน่งที่จะปรับปรุง  
ต้องไม่สงูกว่าระดบัต าแหน่งของหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งนัน้สงักดั 

(3) คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตาม (1) และ (2) 
ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ให้เป็นระดบั 5 
และต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตาม (1) 
ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบติัครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสู
งขึน้ดงักลา่ว   และลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบั
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด  

(4) การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   
พิจารณาปรับระดบัต าแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศกึษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแ
หน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์  (สายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 
และระดบั 2)  ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 
และต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เท่านัน้ 

(5) ในการด าเนินการเพื่อศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว  ในชัน้แรก   
ต้องมีค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่ 
และหากรายละเอียดของข้อมลูไม่ชดัเจน    อาจต้องศึกษาข้อมลูเพิ่มเติม  
โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพืน้ที่  
การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบังานที่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    

(6) หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 
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(ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1  
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

(ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1   
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

(ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2   
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

(ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2    
ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

(7) เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนนบัถึงวนัยื่นแบบประเมิน ดงันี ้
(ก)  

เป็นผู้มีคณุวฒุิและคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่ 
จะแต่งตัง้ และ 

(ข) 62เป็นผู้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งสายงานที่เลื่อนขึน้แต่งตัง้ 
ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัของต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ 1 ระดบั ติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
โดยไม่อาจน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา 6 
ต้องเป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น เว้นแต่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 
1 และระดบั 2 ที่มีลกัษณะงานด้านเดียวกนักบัต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ 
ตามบญัชีจดักลุม่งานที่เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกนัไม่ครบ 2 ปี แต่นบัรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี 
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ให้นบัเป็นเวลาการด ารงต าแหน่งดงักลา่วได้ และ 

(ค)  
มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล 
และระดบัต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้   ดงันี ้
 

คณุวฒุิ 
เลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่ง 

ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

 
62

 ข้อ 190(7)(ข)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่14)ลงวนัท่ี19 พฤษภาคม 2548 
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คณุวฒุิ 
เลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่ง 

ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ต าแหน่งในสายท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้
- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3  ปี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้
 

 
7 ปี 
6 ปี 

 
9 ปี 
8 ปี 

 

− การนบัระยะเวลาตาม  (ค)  
อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน  
ซึง่เป็นงานที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่
นต าบล ( ก.อบต. ) 
ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักล่าวได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล   
ที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 

− การพิจารณาคณุวฒุิตาม (ค) 
ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาที่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งนัน้เท่านัน้ และให้พิจารณาจากวฒุิทางการศกึษาที่ระบไุว้ในบตัรประวติัพนกังานสว่นต าบล 
เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิเพิ่มเติมภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบนัทกึเพิ่มลงใน 
ก.พ.7ก่อนจึงจะน าคณุวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  

(ง) 63ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือน ดงัต่อไปนี ้
- เลื่อนระดบั 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ต ่ากว่าขัน้ 

7,260 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 6,890 บาท 
- เลื่อนระดบั 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขัน้ 

8,870 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 8,430 บาท 

 
63

 ข้อ 190(7)(ง)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่20)ลงวนัท่ี3 กมุภาพนัธ์ 2549 
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-เลื่อนระดบั 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขัน้ 
10,910 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 10,910 บาท” 

(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้   
(ก) ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอคณะกรรมการพนกัง

านสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
เพื่อพิจารณาอนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบติัครบถ้
วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบั
ต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.)  ก าหนด 

(ข) 64ให้องค์การบริหารสว่นต าบล แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน 
เพื่อคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล)ประกอบ
ด้วย   

(1) ประธาน ให้แต่งตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
หรือผู้ เคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย 1 ระดบั หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ 
ซึง่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(2) กรรมการ  ที่เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
ที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากบัระดบัต าแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉ
พาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ๆ ซึง่มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

(3) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้เลขานุการ จ านวน 1 คน 
โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 

− พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน  ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้ 
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบติังานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้ 

− พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคดัเลือกแต่งตั ้
งให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้     

 
64

 ข้อ 190(8)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี22 เมษายน  2547 
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− ปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย 

(ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ 

(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่
งตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนด 1 เดือน 
หลงัจากท่ี ก.อบต.จงัหวดัให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 191 การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด     
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 

(1) 65ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 3 - 5 หรือ 
6 (ว) หรือ 7(ว) หรือ 7(วช.) ส าหรับระดบั 7(ว) ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งก่อน ทัง้นี ้ 
การก าหนดระดบัต าแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สงูกว่าระดบัต าแหน่งของหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเที
ยบเท่าทีพ่นกังานสว่นต าบลต าแหน่งนัน้สงักดั 
ยกเว้นกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลใดเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบติัในระดบั 6 ว 
ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบติัครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้เป็นระดบั 7ว หรือระดบั 
7วช 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอปรับปรุงระดบัต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.จั
งหวดั)เป็นการเฉพาะราย 
แม้ว่าเมื่อปรับปรุงระดบัต าแหน่งแล้วจะมีระดบัที่สงูกว่าหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่า 

(2) คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตามข้อ  (1)  
ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งใดให้เป็นระดบั 
7(ว) 
ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบติัครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสู
งขึน้ดงักลา่ว   และลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบั
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด   

 
65

 ข้อ 191(1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี19 มีนาคม 2546 
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(3) การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั 
การจะพิจารณาปรับระดบัต าแหน่งใด  
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง   
เพื่อเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์    ( สายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 
)  ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้เป็นระดบั 7(ว)  เท่านัน้ 

(4) ในการด าเนินการเพื่อศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว 
ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่  
และหากรายละเอียดของข้อมลูไม่ชดัเจน    อาจต้องศึกษาข้อมลูเพิ่มเติม  
โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพืน้ที่  
การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบังานที่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ 
รับผิดชอบ   หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(5) หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
(ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 

ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 6  (ว)  ของสายงานนัน้ 
(ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 

ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้  
(6) เป็นผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนนบัถึงวนัยื่นแบบประเมิน ดงันี ้

(ก)  
เป็นผู้มีคณุวฒุิและคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่
วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ และ 

(ข)  
มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัต า
แหน่งที่จะแต่งตัง้  ดงันี ้

คณุวฒุิ 
เลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่ง 
ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 
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− การนบัระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน   
ซึง่เป็นงานที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่
นต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด    
มานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักลา่วได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล    
ที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั  

− การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข)   
ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาที่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งนัน้เท่านัน้และให้พิจารณาจากวฒุิทางการศกึษาที่ระบไุว้ในบตัรประวติัพนกังานสว่นต าบล  
เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิเพิ่มเติมภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบนัทกึเพิ่มลงในบตั
รประวติัพนกังานสว่นต าบล    ก่อนจึงจะน าวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  

(ค) 66ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือน ดงัต่อไปนี ้

− เลื่อนระดบั 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขัน้ 
10,910 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 10,910 บาท 

− เลื่อนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขัน้  
13,420 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 13,420 บาท” 

(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้   
(ก) ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
เพื่อพิจารณาอนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบติัครบถ้
วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบั
ต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล   
( ก.อบต. ) ก าหนด 

(ข) 67ให้องค์การบริหารสว่นต าบล แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน 
เพื่อคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบติังานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล)ประกอบ
ด้วย   

 
66

 ข้อ 191(6)(ค)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่20)ลงวนัท่ี3 กมุภาพนัธ์ 2549 
67

 ข้อ 191(7)(ข)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี22 เมษายน  2547 
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(1) ประธาน ให้แต่งตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
หรือผู้ เคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย 1 ระดบั หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ 
ซึง่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(2) กรรมการ  ที่เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล 
ที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากบัระดบัต าแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉ
พาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ๆ ซึง่มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

(3) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้เลขานุการ จ านวน 1 คน 
โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 

− พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน  
ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้ 

− พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคดัเลือกแต่งตั ้
งให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้     

− ปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มอบหมาย 

(ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี ้

(8) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนดหนึ่งเดือน  
หลงัจากท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 192 การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดบั               
ที่สงูขึน้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้เมื่อมีต าแหน่งในระดบันัน้ว่าง   โดยวิธีการ           
คดัเลือกตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก 
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ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบั 6   ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์    ดงันี ้ 

(1) ต าแหน่งผู้บริหารระดบั 6 
(ก) มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่ก าหนดไว้ใ

นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 6 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(ง) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวนัแต่งตัง้ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัหรือถกูตัง้กรรมการสอ

บสวนทางวินยั 
(จ) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผู้บงัคบับญัชา 

(2) ต าแหน่งผู้บริหารระดบั 7    
(ก) มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่ก าหนดไว้ใ

นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผู้บงัคบับญัชา 

(3) ต าแหน่งผู้บริหารระดบั 8  
(ก) มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่ก าหนดไว้ใ

นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
(ค)  ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผู้บงัคบับญัชาในระดบัดีขึน้ไป 

ข้อ 194 
หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดบัที่
สงูขึน้ในองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกที่ก าหนดในหมวด  
4  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานให้ใช้แบบประเมินฯ  
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบล
ที่ก าหนดในหมวด  12 

ข้อ 195 
การแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดบัที่สงูขึน้ในองค์การบริหารสว่นต าบลตา
มข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ เลื่อนและแต่งตัง้ 
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการคดัเลือก 

ข้อ 196 
การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้   
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนกังานสว่นต าบล  ได้รับเงินเดือน ที่ก าหนดในหมวด 3 

ข้อ 197 
การเลื่อนพนกังานสว่นต าบลที่มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง  
หรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องร้องคดีอาญาขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  
ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้ตัง้แต่วนัที่ผู้บงัคบับญัชาอาจเลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ได้เป็นต้น
ไป 

หมวด  10 
การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ข้อ 198 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดปฏิบติัตนเหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่   
และปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทางราชการ  
ถือว่าผู้นัน้มีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบซึง่อาจเป็นค าชมเชย  เคร่ืองเชิดชเูกียรติ  รางวลั 
หรือการได้เลื่อนขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

ข้อ 199 การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล 
ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดยค านึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบติัมา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 
ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั   
และการปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล    

ข้อ 200 การเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบล 
ที่อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดในหมวดนี ้  ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใด   
ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งให้ผู้นัน้ทราบพร้อมทัง้เหตผุลที่ไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ 

ข้อ 201 ในหมวดนี ้
"ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
"คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  ตลุาคม  ถึงวนัที่  31  มีนาคม 
"คร่ึงปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  เมษายน  ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 
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"คร่ึงปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ที่ผ่านมาแล้ว แต่กรณี 

ข้อ 202 ให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย   ประเมินประสิทธิภาพและ         
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบลปีละสองครัง้ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดในหมวด 12 

ข้อ 203 การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล  ให้เลื่อนปีละสองครัง้ ดงันี ้
(1) ครัง้ที่หนึ่งคร่ึงปีแรก  เลื่อนวนัที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(2) ครัง้ที่สองคร่ึงปีหลงั  เลื่อนวนัที่ 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

ข้อ 204 การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล  
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้นัน้  

ข้อ 205 
พนกังานสว่นต าบลซึง่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแต่ละครัง้ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ดงัต่อ
ไปนี ้

(1) ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้ปฏิบติังานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  
และด้วยความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  202  
แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้  

(2) ในคร่ึงปีที่แล้วมาจนถึงวนัออกค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนต้องไม่ถกูสัง่ลงโทษทางวินยั          
ที่หนกักว่าโทษภาคทณัฑ์  
หรือไม่ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ราชการ  
หรือความผิดท่ีท าให้เสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนซึง่มิใช่ความ   
ผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขัน้เงินเดือนและได้ถู
กงดเลื่อนขัน้เงินเดือนเพราะถกูสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนัน้มาแ
ล้ว   ให้ผู้บงัคบับญัชาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าคร่ึงปีต่อไปให้ผู้นัน้ตัง้แต่วนัที่  1  เมษายน   หรือวนัที่ 1 
ตลุาคม   ของครัง้ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

(3) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ถกูสัง่พกัราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
(5) ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับบรรจเุข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
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(6) ในคร่ึงปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา 
อบรมหรือดงูาน ณ ต่างประเทศ   ตามระเบียบว่าด้วยการให้พนกังานสว่นต าบลไปศึกษาฝึกอบรม  
และดงูาน  ณ  ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบติัหน้าที่ราชการในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(7) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลา   
หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไว้ก่อนแล้ว  
โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของแต่ละสว่นราชการหรือหน่วยงาน 

(8) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินยี่สิบสามวนั   
แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี ้

(ก) ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดิุอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวนั 
(ค) ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกั

นไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินท

างไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพกัผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนบัจ านวนวนัลาไม่เกินยี่สิบสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             

ที่ไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ให้นบัเฉพาะวนัท าการ 

ข้อ 206 
พนกังานสว่นต าบลซึง่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละครัง้ต้องเป็นผู้อยู่ในหลกัเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ 205  และอยู่ใน 

หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัต่อไปนีด้้วย 
(1) ปฏิบติังานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อนัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอย่างที่ดีได้ 
(2) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  

หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นัน้ 



 100 

(3) ปฏิบติังานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอนัตรายมาก  
หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบติังานที่มีภาระหน้าที่หนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชก
ารเป็นพิเศษ  และปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 
ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนัน้ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 

(6)  
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 207 การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบลตาม ข้อ  205  และข้อ 206  
ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ที่ได้ด าเนินการตามข้อ  202   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน   ครัง้ที่หนึ่งและครัง้ที่สอง  
โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินยั  
การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบลและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นัน้ 
แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้  
พร้อมด้วยข้อมลูดงักลา่วต่อผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบ
ริหารสว่นต าบล 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือแต่ละระดบัที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด้ว
ย 

ข้อ 208 การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ให้นบัช่วงเวลาการ 
ปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  205 (8) (ช)  
ในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์เว้นแต่ผู้อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ 205  (5) หรือ (6)   
ให้นบัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย 
สบัเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน  
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด  
หรือลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  205 (8)  (ช)  
ในคร่ึงปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานของผู้นัน้ทกุต าแหน่งและทกุแห่งมาประกอบ
การพิจารณาด้วย 
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ข้อ 209 ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณารายงานผลจากผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 207  
ถ้าเห็นว่าพนกังานสว่นต าบลผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ  
205  และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล  ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้คร่ึงขัน้  
ถ้าเห็นว่าพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้มีผลการปฏิบติังานอยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ  206  
ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึ่งขัน้ 

ในกรณีที่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน  คร่ึงปีแรกไม่ถึงหนึ่งขัน้  
ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั   
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้พิจารณาผลการปฏิบติังานคร่ึงปีแรกกบัคร่ึงปีหลงัรวม
กนัแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสงูกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ส าหรับปีนัน้  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมีค าสัง่ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานส่ว
นต าบลผู้นัน้เป็นจ านวนหนึ่งขัน้คร่ึงได้  
แต่ผลการปฏิบติังานทัง้ปีของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือห
ลายประการดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ปฏิบติังานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อนัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสงัคม 

(2) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์    
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

(3) ปฏิบติังานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอนัตราย   
หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิต 

(4) ปฏิบติังานที่มีภาระหน้าที่หนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชก
ารและปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  
ยากล าบากและงานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 

(6)  ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น                   
ผลดีแก่ประเทศชาติ 

ในกรณีที่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขัน้
เงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึ่งขัน้  แต่ไม่อาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ให้ได้   
เพราะมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  
ถ้าในการเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  
พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้มีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  
และไม่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  
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ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมีค าสัง่ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานส่ว
นต าบลผู้นัน้เป็นจ านวนสองขัน้ได้ 

ข้อ 210 การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนกังานสว่นต าบล  
ซึง่ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช)   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสัง่เลื่อนได้ครัง้ละไม่เกินคร่ึงขัน้เมื่อผู้นัน้กลบั
มาปฏิบติัหน้าที่ราชการ   โดยให้สัง่เลื่อนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะได้เลื่อน  ทัง้นี ้ 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 

ข้อ 211 ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  
ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
เห็นสมควรให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  
แต่ปรากฏว่าได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง
ก่อนมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  
และให้กนัเงินส าหรับเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาดงันี ้

(1) ถ้าผู้ถกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด   
หรือจะต้องถกูลงโทษภาคทณัฑ์  ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  
ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อน
ขัน้เงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 

(2) ถ้าผู้ถกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน  
หรือลดขัน้เงินเดือน  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  
ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครัง้ที่จะถกูลงโทษ  
ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนที่มิใช่เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ าน
าญข้าราชการสว่นท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครัง้ที่จะได้เลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้าย   
แต่ถ้าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น    
ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวั
นที่  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  
สว่นในครัง้อ่ืนให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 
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(3) ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
จากราชการ  หรือมีค าสัง่ให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ที่        
ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  
ส าหรับผู้ที่ถกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงหลายกรณี  
ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  เห็นสมควรให้ผู้ใดได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  
แต่ปรากฏว่าผู้นัน้ถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเ
สียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  ซึง่มิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดที่พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ต่างให้   
และศาลได้ประทบัฟ้องคดีนัน้แล้วก่อนมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  
และให้กนัเงินส าหรับเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ดงันี ้

(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นัน้ไม่มีความผิด  ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้           
ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้  
ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้   
แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 

(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคกุ   ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการ    
เลื่อนไว้   ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้  
ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครัง้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ   
ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนที่มิใช่เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ าน
าญข้าราชการสว่นท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครัง้ที่จะได้เลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้าย  
แต่ถ้าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้อ
งถิ่น    
ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวั
นที่  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  
สว่นในครัง้อ่ืนให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือโทษหนกักว่าจ าคกุ  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือน  
ทกุครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 
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การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลาย    
คดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

ข้อ 213 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบลผู้
ใดไว้ เพราะเหตถุกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 211  และเหตถุูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ  212   
ให้ผู้มีอ านาจดงักลา่วรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนผู้นัน้ไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแล้วเสร็จ   
และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามข้อ 
211 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 212 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้ 
โดยถือเกณฑ์จ านวนครัง้ที่จะต้องงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  
เว้นแต่ผู้นัน้ได้พ้นจากราชการไปแล้วตามผลของการถกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  211  
หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ  212  กรณีใดกรณีหนึ่ง  
จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนัน้โดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

ข้อ 214 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังา
นสว่นต าบลผู้ใด  
แต่ผู้นัน้จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเห
น็จบ านาญให้ผู้นัน้ในวนัที่  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ 215 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังา
นสว่นต าบลผู้ใด  แต่ผู้นัน้ได้ตายในหรือหลงัวนัที่ 1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 
ตลุาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ  หลงัวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 ตลุาคม  แต่ก่อนที่จะมี     
ค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนในแต่ละครัง้  
ผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนจะสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 
ตลุาคมคร่ึงปีที่จะได้เลื่อนนัน้ก็ได้  
แต่ถ้าผู้นัน้ได้พ้นจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้อง
ถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัที่ 30 
กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายที่จะได้เลื่อนนัน้ก็ได้ 
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ข้อ 216 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนได้คร่ึงขัน้ตามข้อ  
205  เนื่องจากขาดคณุสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลา  
หรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด  
แต่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้ 

เงินเดือนให้โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาอนมุติัให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ 217 การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล ให้ด าเนินการตามข้อ  199  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  
เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวดนี ้  
และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่น
ต าบลทกุต าแหน่ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักลา่ว 

ข้อ 218 ในการก าหนดโควต้าการเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ  
ก าหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขัน้เงินเดือน  และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานสว่นต าบล   
ให้เป็นไปตามที่  คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  

ข้อ 219 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ราชการ  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ    ทัง้นี ้
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

ข้อ 220 
ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ราชการ  
เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
โดยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  
แล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด  ดงันี ้

(1) ชื่อพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตาย  
และประวติัการรับราชการของพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตาย 
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(2) รายงานเหตทุี่พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่รา
ชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

ข้อ 221 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานดงักลา่วแล้ว  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 3  
คน  ประกอบด้วย ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล และผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ   
เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโ
ยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   
ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  220  โดยให้พิจารณา ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
(2) เหตทุี่ท าให้ถึงแก่ความตาย  มิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง        

ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ 223 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222  แล้ว   
ให้เสนอความเห็นในการพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศ
ษเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อพิจ
ารณา 

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
เสนอเร่ืองการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 224 การสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานสว่นต าบล  
ผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ราชการดงักล่าว  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสัง่ตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่
วนต าบล   ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามข้อ  223   โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญเท่านัน้ 
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หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ 225 ให้ก าหนดขนาดองค์การบริหารสว่นต าบล  ดงันี ้
(ก) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 1 

ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารสว่นต าบลขนาดใหญ่ 
(ข) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 2 และ ชัน้ 3  

ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลาง 
(ค) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 4 และ ชัน้ 5 ก าหนดให้เป็นองค์การบริหาร 

สว่นต าบลขนาดเล็ก 

ข้อ 226 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่
วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบล 

ในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้ค านึงถึงความต้องการ 
และความเหมาะสมขององค์การบริหารสว่นต าบล    โดยให้มีการแบ่งสว่นราชการ   ดงัต่อไปนี ้

(1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(2) กอง หรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ให้สว่นราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นสว่น 

ข้อ 227 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศก าหนดกองหรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 226  วรรคสอง 
(2)   ซึง่ถือว่าเป็นส่วนราชการหลกัขององค์การบริหารสว่นต าบล  ดงันี ้

(1)  กองคลงั  หรือสว่นการคลงั 
(2) กองช่าง  หรือสว่นโยธา 

สว่นราชการที่องค์การบริหารสว่นต าบลอาจประกาศก าหนดได้ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 

(1) กองหรือส่วนสง่เสริมการเกษตร 
(2) กองหรือส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
(3) กองหรือส่วนสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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(4) กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหาร
สว่นต าบล 

ข้อ 228 ภายใต้บงัคบัข้อ 229  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจประกาศก าหนดกอง  
หรือสว่นราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารสว่นต าบล   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 229 ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบล  จดัท าเป็นประกาศองค์การบริหารสว่นต าบล 
โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่ก าหน
ด ดงันี ้

(1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบั 
ราชการทัว่ไปขององค์การบริหารสว่นต าบล   และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  
หรือสว่นราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ    
รวมทัง้ก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบา
ย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบติัราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล 

(2) กองคลงั หรือสว่นการคลงั   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจ่าย การรับ  
การน าสง่เงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบส าคญั   
ฎีกางานเก่ียวกบัเงินเดือนค่าจ้าง   ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ 
งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน   การจดัสรรเงินต่าง ๆ    การจดัท าบญัชีทกุประเภท   
ทะเบียนคมุเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคมุการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี   
งานเก่ียวกบัการพสัดขุององค์การบริหารสว่นต าบลและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กองช่าง  หรือสว่นโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ ออกแบบ   
การจดัท าข้อมลูทางด้านวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบติั   
งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล  การรวบรวมประวติัติดตาม ควบคมุการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกล  
การควบคมุ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ   งานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวสัด ุอปุกรณ์ อะไหล ่น า้มนัเชือ้เพลิง และงานอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 230 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  
กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศจดัตัง้ขึน้ 
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ให้ก าหนดให้ครอบคลมุภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารสว่นต าบลต้องปฏิบติั  
และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดงักลา่ว  
ต้องมีความชดัเจนและไม่ซ า้ซ้อนระหว่างกองหรือสว่นราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารสว่นต าบล นัน้ 

ข้อ 231 การแบ่งสว่นราชการภายในส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าเป็นประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลจดัแบ่งสว่นราชการภายในได้ตามค
วามเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารสว่นต าบล  ดงันี  ้

(1) การจดัแบ่งสว่นราชการภายใน  ให้พิจารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและ    
ความจ าเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของสว่นราชการนัน้  โดยจดัแบ่ง ฝ่าย 
กลุม่หรือชื่องานอื่นใดเป็นจ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่
มงานนัน้ 

(2) การก าหนดอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของสว่นราชการภายในที่ได้ 
จดัแบ่งนัน้   จะต้องก าหนดให้มีความชดัเจน ไม่ซ า้ซ้อนกบัสว่นราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนัน้ 

ข้อ 232 การประกาศก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล    
ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสว่นราชการ  และการจดัแบ่งสว่นราชการภายใน ตามข้อ 229 
และข้อ 231  ให้องค์การบริหารสว่นต าบล จดัท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารสว่นต าบล  
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ  
เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ลงนามในประกาศใช้บงัคบัต่อไป 

ข้อ 233 การจดัตัง้กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึน้ใหม่  
เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล   
หรือการปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล    ซึง่มีการจดัตัง้กอง 
หรือสว่นราชการขึน้ใหม่  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอเหตผุลความจ าเป็น 
และร่างประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดกองหรือสว่นราชการขึน้ใหม่   
เพื่อให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ 
ดงันี ้

(1) เหตผุล ความจ าเป็นที่ต้องจดัตัง้กองหรือส่วนราชการขึน้ใหม่ 
(2) ชื่อกองหรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
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(3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้ 
(4) ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติัตาม (3) คณุภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง                 

จดัตัง้เป็นหน่วยงานระดบักองและก าหนดอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการนัน้ 
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดสว่นราชการที่ปรับปรุงใหม่ 

โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการจดัแบ่งสว่น    
ราชการภายในตามข้อ 232 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ให้ค านึงถึง 
ภารกิจ   อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  ลกัษณะงาน   
คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  
ตลอดทัง้อตัราก าลงัของพนกังานสว่นต าบล  และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 234 เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้พิจารณาการขอจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการตามข้อ  233  แล้ว  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม่  
และอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จดัตัง้ขึน้ใหม่    
เป็นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือสว่นราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารสว่นต าบล  โดยไม่เพิ่มอตัราก าลงั  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บงัคบั 
และด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม่   
และอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ 
ซึง่เป็นการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บงัคบัและด าเนินการตามมติคณ
ะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

(3) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามมติของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) นัน้ 

ข้อ 235 อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในการควบคมุและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 236 ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดงันี ้
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(1) รับผิดชอบควบคมุการปฏิบติัราชการประจ าในองค์การบริหารสว่นต าบล        
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล และล าดบัความส าคญัของ   
แผนการปฏิบติัราชการประจ าปีของสว่นราชการในองค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  รวมทัง้ก ากบั เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่น
ต าบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  

ในการปฏิบติัราชการของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  
จะให้มีรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบติัราชการด้วย   ก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล   ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล    
เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการรองจากปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมาย 

ข้อ 237 ให้ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล    
มีหวัหน้าส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลคนหนึ่ง  
เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้าง   
และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลนัน้ 

ข้อ 238 ในกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
มีผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานส่ว
นต าบลและลกูจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของกองหรือสว่นราชการนัน้ 

ข้อ 239 ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   
การก าหนดให้       ต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี ้ 
บงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการใด ฐานะใด  
ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายโดยท าเป็นหนงัสือ    

ข้อ 240 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบอ านาจในการสัง่ 
การอนุญาต   การอนมุติั 
หรือการปฏิบติักิจการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะพงึปฏิบติั  
หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทนก็ได้  
ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
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ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจในการสัง่  
การอนุญาต  การอนมุติั  การปฏิบติัราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพงึปฏิบติั  
หรือด าเนินการ     ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือค าสัง่ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ    ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้ 
มิได้ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบติัราชการแทนได้   ดงันี ้

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบให้กรรมการบริหารอง
ค์การบริหารสว่นต าบล  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลผู้อ าน
วยการกอง หรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(3) ผู้อ านวยการกอง หรือหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
อาจมอบให้พนกังานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนัน้  

การมอบอ านาจให้ปฏิบติัราชการแทนตามวรรคสองให้ท าเป็นหนงัสือ 

ข้อ 241 เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  240  โดยชอบแล้ว 
ผู้ รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนัน้   และจะมอบอ านาจนัน้ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

ข้อ 242 ในการมอบอ านาจตามข้อ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  
ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบติัราชการ  
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ  
และผู้ รับมอบอ านาจต้องปฏิบติัหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวตัถปุระสงค์ของการมอบอ านาจดงักล่าว 

เมื่อได้รับมอบอ านาจแล้ว 
ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากบัติดตามผลการปฏิบติัราชการของผู้ รับมอบอ านาจ 
และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบติัราชการของผู้ รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  

ข้อ 244 ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   
ในกรณีที่ไม่มี ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ 
ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ รักษาราชการแทน    
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ถ้ามีรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหลายคน   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล   
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได้    
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบล
ซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ รักษาราชการแท
น 

ในกรณีที่ไม่มีรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได้    
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  
จะแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบลซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหวั
หน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ 245 ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง   ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลในกองหรือสว่นราชการนัน้ค
นใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น    ผู้ รักษาราชการแทนได้   
แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบติัราชการในกองหรือสว่นราชการนัน้ 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลคนใดคนหนึ่งซึง่ด ารงต าแ
หน่งไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ 246 ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบัผู้ซึง่ตนแทน 
ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด 

หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบติัราชการแ
ทน   ให้ผู้ปฏิบติัราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบัผู้ซึง่มอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  
หรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบติัราชการแทน  
มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบัผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ในการรักษาราชการแทน 
หรือปฏิบติัราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 

ข้อ 247 การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในประกาศนี ้ 
ไม่กระทบกระเทือนอ านาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  
ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาที่จะแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลอ่ืน 
เป็นผู้ รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
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ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง    
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนบัแต่เวลาที่ผู้ ได้รับการแต่งตัง้ตามวรร
คหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 248 
ในกรณีที่ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ 
และเป็นกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการแทนและการรักษาราชการแทน    
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสงูสดุให้รักษาการในต าแหน่งนัน้ได้ 

ผู้ รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนัน้  
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ  
ค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาแต่งตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด 
ก็ให้ผู้ รักษาการในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนัน้ ในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง 
แล้วแต่กรณี 

หมวด  12 
การบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การสั่งพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 249 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลโดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
มีอ านาจสัง่พนกังานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราว  
โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้   ในกรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็น  ดงัต่อไปนี ้

(1) เมื่อพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสยัว่ากระท าผิดวินยัอ
ย่างร้ายแรง  หรือถกูฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา   
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีที่ถกูฟ้องนัน้  
พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และถ้าให้ผู้นัน้คงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอปุสรรคต่อกา
รสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(2) เมื่อพนกังานสว่นต าบลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สดุว่
าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา  
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และผู้มีอ านาจดงักลา่วพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สดุนัน้ได้ความประจกัษ์ชดัอ
ยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนัน้เป็นความผิดวินยัร้ายแรง 

(3) เมื่อพนกังานสว่นต าบลละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการ   
และผู้บงัคบับญัชาได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุลอนัสมควร  
และการละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการนัน้เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(4) เมื่อพนกังานสว่นต าบลกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนงัสือต่
อผู้บงัคบับญัชา  
หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  
การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัและได้มีการบนัทกึถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนงัสือ 

(5) เมื่อพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนในกรณีถู
กกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบติั  
หรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังานสว่นต าบล 

(6) เมื่อพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวน  
หรือมีการใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  
หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัที่จะปฏิบติัราชการ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน    
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชดัแจ้งตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั 
การรักษาวินยั  และการด าเนินการทางวินยั 

(7)  เมื่อพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกลา่วหา    
หรือมีกรณีเป็นที่สงสยัว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบติัหน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ซึง่ผู้บงัคบับญัชาไ
ด้สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นัน้คงอยู่ในต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(8) เมื่อพนกังานสว่นต าบลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
(9) เมื่อพนกังานสว่นต าบลได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึง่ไปปฏิบติัหน้าที่ราชกา

ร  หรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ 
(10) เมื่อพนกังานสว่นต าบลได้รับทนุรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ไป

ศกึษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 
(11) กรณีอ่ืนที่มีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 250 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราว  
ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดงัต่อไปนี ้
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(1) ค าชีแ้จง  เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  
และระยะเวลาที่จะสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  ทัง้นี ้ ต้องไม่เกินหกเดือน   
เว้นแต่การสัง่ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ  249 (8) (9) และ(10)  
ให้สัง่ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถกูสัง่ให้   
ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  249 (8) (9) และ (10) 

ข้อ 251 การสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราว    
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ได้ตามมติของ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัที่ถกูสัง่ให้ประจ า  เว้นแต่ 
กรณีสัง่ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)  
ให้สัง่ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 

เมื่อมีการสัง่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลแล้ว  
และถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เห็นว่ายงัมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องสัง่ให้ผู้นัน้ประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  
ทัง้นี ้ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวนั   
เว้นแต่กรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวนัได้ 

การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความตามข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้              
บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 252 ในการเสนอขอให้  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราวตา
มข้อ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นว่า 
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล  
และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบติังานทดแทนในต าแหน่งผู้ที่ถกูสัง่ให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามข้อ 250 (1) และ (2)  
และให้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มใหม่  เพื่อรองรับพนกังานสว่นต าบล 
ผู้ถกูสัง่ให้ประจ าดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั โดยให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า 
หากต าแหน่งประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลว่างลงให้ยุบเลิกต าแหน่งได้    

เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว 
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ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ให้ประจ าองค์การบริหารสว่
นต าบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
และให้น าความที่ก าหนดในข้อ 251    มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 253 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ผู้ใดให้ประจ า 
องค์การบริหารสว่นต าบล  โดยมีเหตผุลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    
เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ 251  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต า
บล ( ก.อบต.จงัหวดั ) สัง่ให้ผู้นัน้ด ารงต าแหน่งเดิม 
หรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัที่ผู้นัน้มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ 

ข้อ 254 การให้พ้นจากต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง้ 
การเลื่อนขัน้เงินเดือนการด าเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานสว่นต าบลที่ถูกสัง่ให้  
ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสัง่นัน้ด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนที่ 2 
การสั่งพนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

ข้อ 255 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการหนึ่งไปช่
วยปฏิบติัราชการในอีกสว่นราชการหน่ึงในองค์การบริหารสว่นต าบลเดียวกนัเป็นการชัว่คราวได้ 
โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม 

การสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้ค านึงถึงภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบติัว่ามีความเหมาะสม   
สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ด้วย 

ข้อ 256 
ห้ามสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  สว่นราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่นอ่ืน   
เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการในองค์
การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้  
โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกบัองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสงักดัเป็นหลกั 
และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
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(1) องค์การบริหารสว่นต าบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตวัพนกังานสว่นต าบลได้ท าควา
มตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือ 

(2) พนกังานสว่นต าบลผู้ที่จะถกูสัง่ให้ไปช่วยปฏิบติัราชการจะต้องสมคัรใจที่จะไปช่วย
ปฏิบติัราชการในหน่วยราชการอ่ืนนัน้ โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปช่ว
ยปฏิบติัราชการนัน้   และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ด้วย 

(4) การสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการ  
ให้สัง่ได้เป็นการชัว่คราวครัง้ละไม่เกิน   6  เดือน  และในกรณีเก่ียวเนื่องกนัให้สัง่ช่วยปฏิบติัราชการได้ไม่เกิน 
2 ครัง้  และเมื่อครบก าหนดแล้ว 
ให้สง่ตวัพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้คืนองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัโดยเร็ว 

ข้อ 257 68เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารสว่นต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบลอาจขอให้ข้าราชการของสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ไปด ารงต าแหน่งหรือมาช่วยปฏิบติัราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ได้เป็นการชัว่คราว 
โดยไม่ขาดจากต้นสงักดัเดิม โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้มีอ านาจอนญุาตได้ตามความจ าเป็น 
แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาที่มีอ านาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ของผู้นัน้เสียก่อน 

กรณีการขอยืมตวัข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนมาช่วยปฏิบติัราชการในอ
งค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราว อาจกระท าได้ 
โดยให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้นสงักดัมีค าสัง่ให้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่นนัน้ 
มาช่วยปฏิบติัราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลตามเวลาที่ก าหนดครัง้ละไม่เกิน 6 เดือน ทัง้นี ้
องค์การบริหารสว่นต าบลกบัต้นสงักดัเดิมจะต้องตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือและต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนงัสือจากพนกังานสว่นท้องถิ่นผู้นัน้ 

ทัง้นี ้จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบติัราชการไม่น้อยกว่า 15 วนัต่อเดือน 
จึงจะได้รับเงินค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
(ก.อบต.) ก าหนด“ 

ส่วนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
68

  ข้อ 257 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 11 สิงหาคม 2548(ฉบบัที่17) 
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ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ  
เป็นพนกังานสว่นต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบติัเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   
หลกัและวิธีปฏิบติัราชการ  บทบาท  
และหน้าที่ของพนกังานสว่นต าบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและแนวทาง
ปฏิบติัตนเพื่อเป็นพนกังานส่วนต าบลที่ดี  

ข้อ 259 การพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ตามข้อ 258   
ต้องด าเนินการพฒันาให้ครบถ้วนตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ก าหนด  เช่นการพฒันาด้านความรู้พืน้ฐานในการปฏิบติัราชการ   ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  
การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพฒันาตนเองก็ได้ 

หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความประสงค์จะพฒันาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกบัความจ าเ
ป็นในการพฒันาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้    ทัง้นี ้ 
องค์การบริหารสว่นต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดเป็นหลกัสตูรหลกั  
และเพิ่มเติมหลกัสตูรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 260 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหน้าที่   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพฒันาอื่น ๆ  ได้  เช่น  การพฒันาโดยผู้บงัคบับญัชา   
และการฝึกภาคสนาม 

ข้อ 261 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลนี ้ 
อาจกระท าได้โดยส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ส านกังานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสงักดั   
หรือส านกังานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดั  
หรือองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัร่วมกบัสว่นราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ 262 การด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบลผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการใหม่นี ้
ให้กระท าภายในระยะเวลาที่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ยงัอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการ 

ข้อ 263 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลผู้ ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการใหม่ 
ให้ด าเนินการดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ  ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจเุข้ารับราชการ 
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(2) หลกัสตูรการพฒันาให้เป็นไปตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนด  
ประกอบด้วยการพฒันาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบติัราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลบรรจใุหม่   
และการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานสว่นต าบ 

(3) การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ 
หลายวิธีการควบคู่กนัไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารสว่นต าบล เช่น การงบประมาณ   
สื่อการฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลงัคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  
และกลุม่เปา้หมายที่จะเข้ารับการอบรม 

(4) ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ประเมินผลและติดตามผลการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  
โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจนทศันคติของผู้ เข้ารับการพฒันา  
และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบติังาน 

ข้อ 264 ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่พฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะ  
ทศันคติที่ดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบติัหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ 265 ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคมุ  ดแูล   
และการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาที่อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรง  
รวมทัง้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง  ซึง่อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของตน 

ข้อ 266 การพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชานัน้  
ผู้บงัคบับญัชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ   
โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกบัการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่   
ซึง่อาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   
โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังาน   
การจดัท าแผนพฒันารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาเอง 

ข้อ 267 การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้  ต้องพฒันาทัง้  5  ด้าน  ได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบติังาน  ได้แก่  

ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานโดยทัว่ไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคญัของรัฐบาล  สถานที่  
โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
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(2) ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  
งานพิมพ์ดีดงานด้านช่าง   

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  
รายละเอยีดที่เก่ียวกบัการบริหารงานและการบริการประชาชน    เช่น  ในเร่ืองการวางแผน  
การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน เป็นต้น 

(4) ด้านคณุสมบติัสว่นตวั  ได้แก่  การช่วยเสริมบคุลิกภาพที่ดี  
สง่เสริมให้สามารถปฏิบติังานร่วมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น 
มนษุยสมัพนัธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรมคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  
การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบติังาน  
การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  การปฏิบติังานอย่างมีความสขุ 

ข้อ 268 ขัน้ตอนการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  แบ่งได้ดงันี ้
(1) การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดงันี ้

(ก)   การหาความจ าเป็นในการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาแต่ละคน  
หมายถึงการศกึษาวิเคราะห์ดวู่า ผู้ใต้บงัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง 
จึงจะปฏิบติังานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  
ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบติังานด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
ด้านคณุสมบติัสว่นตวั และ 
ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(2) การด าเนินการพฒันา  ให้กระท าดงันี ้
(ก)  การเลือกวิธีพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาที่เหมาะสม    

เมื่อผู้บงัคบับญัชาได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจากการหาความจ าเป็นในการ
พฒันาแล้ว  ผู้บงัคบับญัชาควรน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพิจารณาก าหนดกลุม่เปา้หมาย  
และเร่ืองที่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจ าเป็นต้อง        ได้รับการพฒันา  ได้แก่  
การคดัเลือกกลุม่บุคคลที่สมควรจะได้รับการพฒันา  
และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพฒันาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพฒันาได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้   การสบัเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดงูาน  
การประชมุเชิงปฏิบติัการ และการสมัมนา  เป็นต้น 



 122 

(ข) วิธีการพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  
ผู้บงัคบับญัชาสามารถพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา โดยเลือกแนวทางการพฒันาได้หลายอย่าง 
โดยอาจจดัท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอ่ืน    
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

(3) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บงัคบับญัชาหมัน่ติดตามการพฒันาอย่างใกล้ชิด  
และให้มีการประเมินผลการพฒันา  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นัน้ได้รับการพฒันาแล้ว 

ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล   
เพื่อเพิ่มพนูความรู้  ทกัษะ  ทศันคติที่ดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบติั 
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตามวรรคหนึ่ง 
ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพฒันาพนกังานสว่นต าบลที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบ
ล ( ก.อบต. ) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลมีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ 

ข้อ 270 ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล   ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล       เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกอง และหวัหน้าสว่นราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 271 แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) วตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 272 หลกัการและเหตผุลในการจดัท าแผนการพฒันา 
เป็นการหาความจ าเป็นในการพฒันาพนกังานสว่นต าบล   
การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพฒันาพนกังานสว่นต าบลต าแหน่งต่างๆ   ทัง้ในฐานะตวับุคคล  
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และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบติังาน 
ด้านความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคณุธรรมและจริยธรรม  

ข้อ 273 เปา้หมายในการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน 
และครอบคลมุพนกังานสว่นต าบลทกุคน 
และต าแหน่งตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลทกุต าแหน่ง   
โดยก าหนดให้พนกังานสว่นต าบลต้องได้รับการพฒันาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 
ปีของแผนแม่บทการพฒันาพนกังานสว่นต าบล 

ข้อ 274 
หลกัสตูรการพฒันาส าหรับพนกังานสว่นต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพฒันาอย่างน้อยในหลกัสตูรหนึ่ง
หรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบติัราชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 
(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 275 วิธีการพฒันาพนกังานสว่นต าบล ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. 
จงัหวดั )  ด าเนินการเอง   หรืออาจมอบให้องค์การบริหารสว่นต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  
หรือด าเนินการร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) สว่นราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืน  โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดงูาน 
(4) การประชมุเชิงปฏิบติัการ หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกบักลุม่ 
เปา้หมายที่เข้ารับการพฒันา  วิธีการพฒันา  และหลกัสตูรการพฒันาแต่ละหลกัสตูร 
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ข้อ 276 งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  
องค์การบริหารสว่นต าบลต้องจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาพนกังานส่วนต าบล   
ตามแผนแม่บทการพฒันาพนกังานสว่นต าบลอย่างชดัเจน แน่นอน   
เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพฒันา   
องค์การบริหารสว่นต าบลต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพฒันา  
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังานของผู้ เข้ารับการพฒันา  

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตามข้อ  271  
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันา 
กลุม่เปา้หมายที่เข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา 
งบประมาณที่ 
องค์การบริหารสว่นต าบลจดัสรรส าหรับการพฒันา  เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั 
)พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศใช้บงัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานสว่น
ต าบลต่อไป 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  3 ปี แล้ว 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตาม  ข้อ  271  
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลด้วย 

ข้อ 279 ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามข้อ  
278  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )     
เห็นวา่แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลยงัไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการปรับปรุง 
แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลดงักลา่วตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นว่าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลมีความเหมาะสมแล้ว   
และได้แจ้งยืนยนัแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
และองค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. )   
 

ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ตรวจสอบและก ากบัดแูลให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบล    
ตามแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลที่ได้ประกาศใช้บงัคบั  ทัง้นี ้ 
องค์การบริหารสว่นต าบลต้องจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานสว่
นต าบลดงักลา่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 281 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลโดยการให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพิ่มพนูความรู้ 
ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบติัราชการ 
เพื่อให้ได้มาซึง่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ข้อ 282 
ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจอนุมติัให้พนกังานส่วนต าบลไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศให้ประธานกรรมการบริหา
รองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนมุติั 

การให้พนกังานส่วนต าบลไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลที่มีอยู่   
โดยให้มีผู้ปฏิบติังานเพียงพอ   ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตัง้อตัราก าลงัเพิ่ม 

ข้อ 283 พนกังานสว่นต าบลที่จะไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคณุสมบติัดงันี  ้
(1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบติัหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศกึษาขัน้ต ่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายไุม่เกิน 35 ปี   ผู้ ไปศกึษาขัน้ 

ปริญญาตรีต้องมีอายไุม่เกิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ที่สงูกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายไุม่เกิน45 
ปีนบัถึงวนัเร่ิมต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บงัคบับญัชาตัง้แต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปรับรองว่าเป็น               
ผู้ที่มีความประพฤติดี   และตัง้ใจปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
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(4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
เว้นแต่กรณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามประกาศก าหนดการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบล 

(5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนมุติัไปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะ 
ต้องกลบัมาปฏิบติัราชการภายหลงัจากส าเร็จการศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ข้อ 284 การให้พนกังานสว่นต าบลไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ 
ให้พิจารณาตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา   
โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกล
างพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  เว้นแต่พนกังานสว่นต าบลต้องการไปศกึษาเพื่อพฒันาตนเอง  
และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบนัการศกึษาที่ทบวงมหาวิทยาลยั   
หรือกระทรวงศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

ข้อ 285 พนกังานสว่นต าบลที่จะไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ 
จะต้องยื่นเอกสารดงัต่อไปนีป้ระกอบการพิจารณาด้วย  

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาที่จะไปศกึษา 

พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศกึษา 
(4) ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 283 (3) 

ข้อ 286 
พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนุมติัให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศกึษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถ
าบนัการศึกษานัน้ ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลกัสตูรการศึกษา 

หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   
อาจพิจารณาขยายเวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา 
รวมแล้วไม่เกิน 2 ครัง้หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดงักลา่วแล้วหากมีเหตผุลความจ าเป็น 
อาจขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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ข้อ 287 
พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนมุติัให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงานผลการศกึษาให้ผู้บงัคบับญัช
าระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปทราบทุกภาคการศึกษา    
หากพนกังานส่วนต าบลไม่รายงานผลการศกึษาโดยไม่มีเหตอุนัสมควร   
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา   
หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 

ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท าสญัญาให้พนกังานสว่นต าบลที่ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษา 

พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน 
ทนุที่ได้รับระหว่างศกึษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  
กบัให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากบัจ านวนเงินเดือน ทนุ 
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักลา่วให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบก าหนดตามสญัญา  
ก็ให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามสว่น 

การท าสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั และดงูาน ณ ต่างประเทศ โดยอนโุลม 

ข้อ 289 พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนมุติัให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนมุติัหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว  
จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบติัราชการโดยเร็วทัง้นี ้ ต้องไม่เกิน 7 วนั 
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ส าเร็จการศึกษา หรือวนัที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนมุติั แล้วแต่กรณี 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาในขัน้ที่สงูกว่าปริญญาตรี 
จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจยัให้องค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัด้วย 

ข้อ 290 
เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัมีความจ าเป็นที่จะต้องให้พนกังานสว่นต าบลที่ไปศกึษาเพิ่มเติมในปร
ะเทศกลบัเข้าปฏิบติัราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนมุติัไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบติัราชการตามค าสัง่ทนัที 

ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนมุติัไปศึกษา    
เพิ่มเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
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ข้อ 292 
พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับอนมุติัให้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวนัใช้บงัคบัตามประกาศนี ้  
ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือว่าพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ได้รับอนมุติัให้ไปศกึษาเพิ่มเติมตามประกาศนี  ้

ข้อ 293 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม   ดงูาน 
หรือปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม  
และดงูานในต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีก าหนด     
โดยก าหนดให้สว่นราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ในระเบียบดงักล่าว 
ให้หมายความถึงองค์การบริหารสว่นต าบลด้วย  

ข้อ 294 ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจการอนมุติัให้พนกังานส่วนต าบล  ไปศกึษา ฝึกอบรม 
ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ 
ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนมุติั 

ข้อ 295 การอนมุติัให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือดงูานในต่างประเทศก่อนวนัประกาศนีใ้ช้บงัคบั 
หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้ ก็ให้เป็นอนัใช้ได้ 
และให้ด าเนินการเร่ืองการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม 
หรือดงูานต่อพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ตามระเบียบวิธีการนัน้ต่อไป แต่ทัง้นี ้ส าหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม 
ต้องอยู่ในจ านวนอตัราร้อยละตามที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดงูาน 
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ส่วนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 296 การประเมินผลการปฏิบติังาน  
ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบติัราชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา   
เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตัง้  เลื่อนขัน้เงินเดือน  พฒันาพนกังานสว่นต าบล   
เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจงูใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบติัตน 
ให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล   และปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

การประเมินผลการปฏิบติังาน   ให้ค านึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบติัมา   ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 
ความมีคณุธรรมและจริยธรรม   ตลอดจนการรักษาวินยัที่เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล  
โดยจดัท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้   และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชีแ้จง หรือขอค าปรึกษาด้วย   



 129 

ข้อ 297 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลตามประกาศนี ้   
มีหลกัการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานบนพืน้ฐานของผลส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิข
องงานเป็นหลกั   

ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบติังานนี ้  
มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัง
านของพนกังานส่วนต าบล และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี  ้

(1) การเลื่อนขัน้เงินเดือน  การให้รางวลัประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
(2) การพฒันา  และการแก้ไขการปฏิบติังาน 
(3) การแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบล 
(4) การให้ออกจากราชการ 
(5) การให้รางวลัจงูใจ  และการบริหารงานบคุคลเร่ืองอื่น ๆ 

ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล  
ให้ประเมินจากผลงานและคณุลกัษณะการปฏิบติังาน    
โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้

(1) ปริมาณงาน 
(2) คณุภาพของผลงาน 
(3) ความทนัเวลา 
(4) ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
(5) การประหยดัทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน 

สว่นการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบติังาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้
(1) ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 
(2) การรักษาวินยั 
(3) การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล 

องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบลในต าแห
น่งต่าง ๆ  ทัง้นีโ้ดยก าหนดให้มีสดัสว่นคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  70   

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบล   
องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาใช้ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้ 
หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานได้ 
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ข้อ 300 
ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน  เช่น   
แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  
ทัง้นีใ้ห้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของสว่นราชการ  
หรือภารกิจหลกัที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ก าหนดขึน้ด้วย  

ข้อ 301 ให้ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบล  ปีละ  2  ครัง้  
ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 

(1) ครัง้ที่  1  ระหว่างวนัที่  1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 
(2) ครัง้ที่  2  ระหว่างวนัที่  1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 

ข้อ 302 การประเมินครัง้ที่  1  ตามข้อ  303  
ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินจดัล าดบัผลการประเมินเรียงล าดบัจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น    
ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชดัเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน  
และให้จดัท าบญัชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่นและผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้  
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่  2 

ข้อ 303 ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
หรือผู้บงัคบับญัชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเด่น 
ในที่เปิดเผยให้พนกังานสว่นต าบลได้ทราบโดยทัว่กนั 

ข้อ 304 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการ 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดลุย
พินิจของผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  
โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลเห็นสมควร  
เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ 
องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่กรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใ
นระดบักอง หรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารสว่นต าบลด้วยก็ได้ 

ข้อ 305 ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบล 
ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ที่ก าหนดในข้อ 298  ด้วย 
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ข้อ 306 เมื่อเสร็จสิน้การประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละครัง้แล้ว  ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็น 
ผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมิน   
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังาน   
และก าหนดแผนการพฒันาผู้ รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสมัฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึน้ 

ข้อ 307 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพื่อน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ต่
อไป  เช่น  ผลการประเมินครัง้ที่  1  เก็บไว้ที่ผู้บงัคบับญัชา ผลการประเมิน ครัง้ที่  2  
ภายหลงัจากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมินแล้ว  
ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้มประวติัพนกังานสว่นต าบล 
หรือองค์การบริหารสว่นต าบลจะก าหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 308 ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสว่นต าบลตามที่ก าหนดนี ้
ส าหรับพนกังานสว่นต าบลทุกระดบั   

ข้อ 309 กรณีอ่ืน ๆ  ที่มีเหตผุลและความจ าเป็น  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  
และองค์การบริหารสว่นต าบลอาจร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน 
สภาพการปฏิบติังานและอ่ืน ๆ  ได้ 

ส่วนที่  5 
การลา 

ข้อ 310 ในส่วนนี ้
" เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า 

เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 
" เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล   

เข้ารับการฝึกวชิาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
" องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้ด้วยความ   

ตกลงระหว่างประเทศทัง้ในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน 
และส าหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึงทบวงการช านญัพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสห
ประชาชาติด้วย 

" องค์การต่างประเทศ "  หมายความว่า 
องค์การหรือสถาบนัต่างประเทศตามที่ผู้ รักษาการตามประกาศนีจ้ะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ 
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" การไปปฏิบติังานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง 
การไปปฏิบติังานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบติังานในองค์การต่างประเทศ 
การไปปฏิบติังานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทัง้การไปปฏิบติังานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึง่ตัง้อยู่  ในประเทศไทย   
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ 
องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบติังาน 
แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนมุติัให้เดินทางไปราชการหรือการจดัการป
ระชมุของทางราชการ การไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดงูานหรือปฏิบติัการวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการให้พนกังานสว่นต าบลไปศกึษา ฝึกอบรม 
และดงูาน ณ ต่างประเทศ 

" ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่    
เป็นข้าราชการ พนกังานสว่นต าบล พนกังานสว่นท้องถิ่นอ่ืน หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ   
ซึง่ไปปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ      
หรือทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบติังานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยกา
รก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้ไปท าการซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาท างาน 
ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ 311 การลาทุกประเภทตามที่ก าหนดในสว่นนี ้ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต 
การลาจะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนัน้ด้วย 

ข้อ 312 ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต  
และอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาส าหรับพนกังานสว่นต าบล   
ให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนีใ้นกรณีที่ผู้มีอ านาจอนญุาตการลาตามประกาศนีไ้ม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ และมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนญุาตจากผู้มีอ านาจได้ 
ให้ผู้ลาเสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้มีอ านาจอนญุาตการลาชัน้เหนือขึน้ไปเพื่อพิจารณา 
และเมื่ออนญุาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจอนญุาตตามประกาศนีท้ราบด้วย 

ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือให้
แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนญุาตแทนก็ได้ 

ข้อ 313 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับค าสัง่ให้ไปช่วยราชการ  ณ 
หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อน 
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หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ     
ให้เสนอขออนญุาตลาต่อผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ 
แล้วให้หน่วยงานนัน้รายงานจ านวนวนัลาให้หน่วยงานต้นสงักดัของผู้นัน้ทราบ อย่างน้อยปีละครัง้ 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบไุว้ในวรรคหนึ่ง   
ให้เสนอขออนญุาตลาต่อสว่นราชการเจ้าสงักดัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาประเภทนัน้ 

ข้อ 314 
การนบัวนัลาตามประกาศนีใ้ห้นบัตามปีงบประมาณการนบัวนัลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดสง่ใบลา 
อนญุาตให้ลา และค านวณวนัลา       ให้นบัต่อเนื่องกนั 
โดยนบัวนัหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาด้วย 
เว้นแต่การนบัเพื่อประโยชน์ในการค านวณวนัลาส าหรับวนัลาป่วยที่มิใช่วนัลาป่วยตามกฏหมายว่าด้วยการส
งเคราะห์พนกังานส่วนต าบลผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบติัราชการ  วนัลากิจสว่นตวั  
และวนัลาพกัผ่อนให้นบัเฉพาะวนัท าการ 

การลาป่วยหรือลากิจสว่นตวัซึง่มีระยะเวลาต่อเนื่องกนั  จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม   
ให้นบัเป็นการลาครัง้หนึ่ง ถ้าจ านวนวนัลาครัง้หนึ่งรวมกนัเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดบัใด 
ให้น าใบลาเสนอขึน้ไปตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต 

พนกังานสว่นต าบลที่ถกูเรียกกลบัเข้ามาปฏิบติัราชการระหว่างการลา 
ให้ถือว่าการลาเป็นอนัหมดเขต   
เพียงวนัก่อนเดินทางกลบัและวนัราชการเร่ิมต้นตัง้แต่วนัออกเดินทางกลบัเป็นต้นไป 

การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลานัน้ๆ 
พนกังานสว่นต าบลซึง่ได้รับอนญุาตให้ลา 

หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาที่ยงัไม่ได้หยดุราชการให้เสนอขอถอนวนัลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้
มีอ านาจอนญุาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัที่ขอถอนวนัลานัน้ 

ข้อ 315 เพื่อควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี ้
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าบญัชีลงเวลาการปฏิบติัราชการของพนกังานสว่นต าบลในสงักดั  
โดยมีสาระส าคญัตามตวัอย่างท้ายประกาศนี ้หรือจะใช้เคร่ืองบนัทกึเวลาการปฏิบติัราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบั
ติราชการ 
หรือวิธีควบคมุการปฏิบติัราชการของพนกังานสว่นต าบลที่มีการปฏิบติัราชการในลกัษณะพิเศษเป็นอย่างอื่
นตามเห็นสมควรก็ได้  แต่ทัง้นี ้ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบติัราชการได้ด้วย 
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ข้อ 316 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี ้ 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ไ
ด้   แต่ทัง้นี ้ต้องสง่ใบลาตามแบบในวนัแรกที่มาปฏิบติัราชการ 

ข้อ 317 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี ้
หรือในระหว่างวนัหยดุราชการให้เสนอขออนญุาตต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหา
รองค์การบริหารสว่นต าบล 

การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลตามวรรคหนึ่ง 
เมื่ออนญุาตแล้วให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบด้วย 

ข้อ 318 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได้ 
อนัเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึง่เกิดขึน้กบับุคคลทัว่ไปในท้องที่นัน้ 
หรือพฤติการณ์พิเศษซึง่เกิดขึน้กบัพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่หรือความ
ผิดของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เอง 
โดยพฤติการณ์พิเศษดงักลา่วร้ายแรงจนเป็นเหตขุดัขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบติัราชการ ณ 
สถานที่ตัง้ปกติ 
ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้รีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขดัขวางที่ท าให้มาปฏิบติัราชการไ
ม่ได้ต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลทนัทีในวนัแรกที่สา
มารถมาปฏิบติัราชการได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นว่าการท่ีพนกังานสว่นต าบ
ลผู้นัน้มาปฏิบติัราชการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง 
ให้สัง่ให้การหยดุราชการของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ไม่นับเป็นวนัลาตามจ านวนวนัที่ไม่สามารถมาปฏิบติัร
าชการได้อนัเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดงักลา่ว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบติัราชการยงัไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าวนัที่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ไม่มาปฏิบติัราชการเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

ข้อ 319 การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผ่อน 
(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
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(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
(9) การลาติดตามคู่สมรส 

 

ข้อ 320 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตวั 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัที่ลา 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลา ในวนัแรกที่มาปฏิบติัราชการก็ได้ 

ในกรณีที่พนกังานสว่นต าบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้
อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึง่เป็นผู้ที่ได้ขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบ
ลาด้วย   
ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนญุาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึง่ผู้มีอ านาจอนญุาตเห็นชอบแท
นก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั 
ไม่ว่าจะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ติดต่อกนัถ้าผู้มีอ านาจอนญุาตเห็นสมควร 
จะสัง่ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  
หรือสัง่ให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ข้อ 321 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาคลอดบตุร 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวันที่ลา   
เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้   แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครัง้หนึ่งได้ 90 วนั 
โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่คลอด   ก่อนหรือหลงัวนัที่คลอดก็ได้  แต่เมื่อรวมวนัลาแล้ว  
ต้องไม่เกิน  90  วนั 

พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบุตร  และได้หยดุราชการไปแล้ว  
แต่ไม่ได้คลอดบตุรตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบุตรที่หยุดไป   
ให้ผู้มีอ านาจอนญุาตอนญุาตให้ถอนวนัลาคลอดบุตรได้  
โดยให้ถือว่าวนัที่ได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวัการลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใด  
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ซึง่ยงัไม่ครบก าหนดวนัลาของการลา  ประเภทนัน้   ให้ถือว่าการลาประเภทนัน้สิน้สดุลง   
และให้นบัเป็นการลาคลอดบตุรตัง้แต่วนัเร่ิมวนัลา 
คลอดบุตร 

ข้อ 322 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลากิจสว่นตวั 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต  
และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้ 
เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมด้วยเหตจุ าเป็นไว้แล้วหยดุร
าชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตพุิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตทนั
ทีในวนัแรกที่มาปฏิบติัราชการ 

ข้อ 323 พนกังานสว่นต าบลมีสิทธิลากิจสว่นตวั   โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 
วนัท าการ 

ข้อ 324 พนกังานสว่นต าบลที่ลาคลอดบตุร  ตามข้อ  321  แล้ว  
หากประสงค์จะลากิจสว่นตวัเพื่อเลีย้งดบูุตร   ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 
วนัท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ข้อ 325 ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ลากิจสว่นตวั 
เว้นแต่กรณีการลากิจสว่นตวัเพื่อเลีย้งดบูุตรตามข้อ  324  ซึง่ได้หยดุราชการไปยงัไม่ครบก าหนด 
ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการก็ได้ 

ข้อ 326 พนกังานสว่นต าบลมีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วนัท าการ 
เว้นแต่พนกังานสว่นต าบล ดงัต่อไปนีไ้ม่มีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการยงัไม่ถึง 6 
เดือน 

(1) ผู้ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการครัง้แรก 
(2) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แล้วต่อมาได้บรรจเุข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมคัรรับเลือกตัง้แ

ล้วต่อมาได้รับบรรจเุข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึง่ถกูสัง่ให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน 

นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบติังานใด ๆ 
ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รับการบรรจเุข้ารับราชการอีก 
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ข้อ 327 ถ้าในปีใดพนกังานส่วนต าบลผู้ใดมิได้ลาพกัผ่อนประจ าปี 
หรือลาพกัผ่อนประจ าปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ  ให้สะสมวนัที่มิได้ลาในปีนัน้รวมเข้ากบัปีต่อ ๆ ไปได้ 
แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะต้องไม่เกิน 20 วนัท าการ 

ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ให้มีสิทธิน าวนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนประจ าปีในปีปัจจบุนัได้ไม่เกิน 30 วนัท าการ 

ข้อ 328 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาพกัผ่อน 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต 
และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้ 

ข้อ 329 การอนญุาตให้ลาพกัผ่อน 
ผู้มีอ านาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ 330 ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ลาพกัผ่อนซึง่หยุดราชการไปยงัไม่ครบก าหนด ถ้ามี      
ราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการก็ได้ 

ข้อ 331 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา 
หรือพนกังานส่วนต าบลที่นบัถือศาสนาอิสลามซึง่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอดิุอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวนัอปุสมบท
หรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ในกรณีมีเหตพุิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง 
ให้ชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นประกอบการลา 
และให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 332 
พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประก
อบพิธีฮจัย์ตามข้อ  331  แล้ว  จะต้องอปุสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ภายใน 10 วนั 
นบัแต่วนัเร่ิมลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบติัราชการภายใน  
5 วนั   นบัแต่วนัที่ลาสิกขา หรือวนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 

พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุา
ตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์และได้หยดุราชการไปแล้ว    
หากปรากฎว่ามีปัญหาอปุสรรคท าให้ไม่สามารถอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ตามที่ขอลาไว้ 
เมื่อได้รับรายงานตวักลบัเข้าปฏิบติัราชการตามปกติและขอถอนวนัลา ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต 
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พิจารณาหรืออนญุาตให้ถอนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ได้ 
โดยให้ถือว่าวนัที่ได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

ข้อ 333 พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก 
ให้รายงานตวัต่อผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง   
สว่นพนกังานสว่นต าบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานตวัต่อผู้บงัคบับญัชาภายใน 48 
ชัว่โมง นบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป   และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนัน้โดยไม่ต้องรอรับค าสัง่อนญุาต 
และให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 334 เมื่อพนกังานสว่นต าบลที่ลานัน้พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏิบติัราชการตามปกติต่อผู้บงัคบับญัชาภายใน 7 
วนั   เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็น  
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วนั 

ข้อ 335 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบติัการวิจยั  
ณ  ต่างประเทศ 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
เพื่อพิจารณาอนญุาต 

ส าหรับการลาไปศกึษา ฝึกอบรม 
ดงูานหรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรม
การบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อพิจารณาอนญุาต 

ข้อ 336 
พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงั
คบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อพิจารณา  
โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี ้

ข้อ 337 การไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
" ประเภทที่ 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบติังานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี ้

(1) การไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
ซึง่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    วาระที่ต้องสง่ไปปฏิบติังานในองค์การนัน้ 

(2) รัฐบาลไทยมีข้อผกูพนัที่จะต้องสง่ไปปฏิบติังานตามความตกลงระหว่างประเทศ 
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(3) ประเทศไทยต้องสง่ไปปฏิบติังานเพื่อพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย 

" ประเภทที่ 2 "    ได้แก่  การไปปฏิบติังานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 

ข้อ 338 
พนกังานสว่นต าบลที่ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นพนกังานสว่นต าบลและปฏิบติัราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไ
ม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวนัที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบติังาน 
เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบติังานในองค์การสหประชาชาติก าหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี 

ส าหรับผู้ที่เคยไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 
มาแล้วจะต้องมีเวลาปฏิบติัราชการในสว่นราชการไม่น้อยกว่าสองปี 
นบัแต่วนัเร่ิมกลบัเข้าปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
หลงัจากท่ีเดินทางกลบัจากราชการไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครัง้สดุท้าย 

(2) ผู้ที่ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2   
ต้องมีอายไุม่เกินห้าสิบปีบริบรูณ์ นบัถึงวนัที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบติังาน 

(3) เป็นผู้ปฏิบติัหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินยั 

การขอยกเว้นหรือผ่อนผนัคณุสมบติัตาม (1) วรรคสอง และ (2) 
ให้เสนอเหตผุลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาเป็นราย 
ๆ ไป 

ข้อ 339 
ให้พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บงัคบับญั
ชาไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อพิจารณาอนญุาต  
และมีค าสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ลาไปปฏิบติังานได้โดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ     
อนัจะนบัเวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ 
มีก าหนดเวลาไม่เกินสี่ปีส าหรับการไปปฏิบติังานประเภทที่ 1 
หรือมีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีส าหรับการไปปฏิบติังานประเภทที่ 2   โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
เว้นแต่อตัราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต ่ากว่าอตัราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นัน้ได้รับอ
ยู่ในขณะนัน้ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ    
ซึง่เมื่อรวมกบัเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนกังานสว่น
ต าบลผู้นัน้ได้รับอยู่ในขณะนัน้ 
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ข้อ 340 พนกังานสว่นต าบลที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ  
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบติังานต่อ 
ให้ยื่นเร่ืองราวพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ทางราชการจะได้รับต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจน
ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   เพื่อพิจารณาอนญุาต   
และมีค าสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ไปปฏิบติังานโดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ   
อนัจะนบัเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปท าการนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการได้
อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 

การอนุญาตให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไปปฏิบติังานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี  
ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบติังานเกินหนึ่งปีด้วย 

ข้อ 341 
เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลได้มีค าสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปปฏิบติังานตามข้อ  339  
หรือให้ไปปฏิบติังานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ  340 แล้ว 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานและสง่ส าเนาค าสัง่ดงักลา่วให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

ข้อ 342 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าสญัญาผูกมดัพนกังานสว่นต าบลที่ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเท
ศประเภทที่ 2   ให้กลบัมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปปฏิบติังาน   
พนกังานสว่นต าบลผู้ใดปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลบัมารับราชการหรือกลบัมารับราชกา
รไม่ครบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบีย้ปรับแก่ทางราชการ ดงันี  ้

(1) ไม่กลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสดุท้ายท่ีได้รับ 
คณูด้วยเวลาที่ไปปฏิบติังานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 

(2) กลบัมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบีย้ปรับตาม (1) 
ลดลงตามสว่น 

การท าสญัญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี ้    
เมื่อจดัท าแล้วให้สง่ให้ส านกังาน คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จ านวน 1 ชดุ 

ข้อ 343 พนกังานสว่นต าบลที่ไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ 
เมื่อปฏิบติังานแล้วเสร็จให้รายงานตวัเข้าปฏิบติัหน้าที่ภายในสิบวนั นบัแต่วนัถดัจากเสร็จสิน้การปฏิบติังาน   
และให้รายงานผลการไปปฏิบติังานให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลทราบ  
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่กลบัมาปฏิบติัหน้าที่ราชการ 
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การรายงานผลการไปปฏิบติังานตามวรรคหนึ่ง 
ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้
  

ข้อ 344 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
เพื่อพิจารณาอนญุาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนญุาตให้ลาต่อได้อีกสองปี 
แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 

ข้อ 345 การพิจารณาอนญุาตให้พนกังานส่วนต าบลลาติดตามคู่สมรส   
ผู้มีอ านาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ  344  
และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือปฏิบติังานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไ
ม่ว่าจะอยู่ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือปฏิบติังานในประเทศเดียวกนัหรือไม่ 

ข้อ 346 พนกังานสว่นต าบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  344   
ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือปฏิบติังานในต่างประเทศติดต่อกนัคราวหน่ึงแล้ว 
ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก 
เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลบัมาปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือปฏิบติังานประจ าในประเทศไทยต่อมาได้รับค าสัง่ให้ไป
ปฏิบติัหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ  344  ได้ใหม่ 

ข้อ 347 กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบติัตามที่ก าหนดในสว่นนีใ้ห้น าเสนอ    
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

 

 

ส่วนที่ 6 
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เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 348 วนั เวลาท างาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจ าปีของพนกังานสว่นต าบล 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเ
รือนโดยอนโุลม 

ข้อ 349 
เคร่ืองแบบและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบของพนกังานส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ว
ยการนัน้ 

ข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรม 
และจริยธรรมส าหรับพนกังานสว่นต าบล    
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัราชการและการปฏิบติัตนของพนกังานสว่นต าบล 
โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านกังานขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 351 ในการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  350 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน้ 
ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่ายขององค์การบริหารสว่นต าบล  

ข้อ 352 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก การบรรจ ุ  การแต่งตัง้   
การเลื่อนระดบั   การเลื่อนขัน้เงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ  
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและสว่นราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ต าแหน่ง 
การทะเบียนประวติัของพนกังานสว่นต าบล  และการปฏิบติัการอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั )      

ข้อ 353 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค าสัง่ 
หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานสว่นต าบลหรือตามที่ก าหนดในประกาศนี ้
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล  
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ดงัต่อไปนี ้

(1) การสัง่บรรจแุละแต่งตัง้  ซึง่หมายถึง  
การสัง่บรรจเุข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล   

(2) การสัง่แต่งตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดบั 
(3) การสัง่ให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 

การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขัน้เงินเดือน  
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(4) การสัง่ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  
การสัง่ผู้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน   
และการสัง่ให้ช่วยปฏิบติัราชการ  

(5) การสัง่ให้ออกจากราชการ   
(6)  

การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าที่  

การแบ่งสว่นราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรับปรุง  
การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบ่งสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล   

(8) การประกาศก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล     ตามแผนอตัราก าลงัของ 
องค์การบริหารสว่นต าบล  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง  
แผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   

ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่ออกค าสัง่หรือประกาศดงักลา่ว  
รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยสง่ส าเนาค าสัง่  
หรือประกาศนัน้อย่างละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ออกค าสัง่หรือประกาศ  
และส าหรับกรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ตาม (1)  ให้สง่ทะเบียนประวติัพนกังานส่วนต าบล  ตามข้อ 355  
ของผู้ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกนัด้วย 

ข้อ 354 เมื่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
หรือองค์การบริหารสว่นต าบล   ก าหนดให้มีการประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  ตามที่ก าหนดในประกาศนี ้  
ดงัต่อไปนี ้

(1) การสอบแข่งขนั  เพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับราชการ 
(2) การคดัเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั 
(3) การสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
(4) การคดัเลือก  เพื่อแต่งตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหน่งบริหาร 

ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   รายงานไปยงั 

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) โดยสง่ส าเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้ อย่างละ  
3  ฉบบั  ไปให้ภายใน ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ประกาศ 

ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
จดัให้มีทะเบียนประวติัของพนกังานสว่นต าบลทกุคน โดยจดัเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 1 ฉบบั   
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และสง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. )  เก็บไว้แห่งละ  1 ฉบบั 

การจดัท าทะเบียนประวติัของพนกังานสว่นต าบล  ลกัษณะ รูปแบบ  
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัทะเบียนประวติั  วิธีการบนัทกึรายการในทะเบียนประวติั   
และการจดัท าแฟ้มประวติัพนกังานสว่นต าบล  
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุล
ม 

ข้อ 356 พนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับอนญุาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม    ดงูาน  
หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  หรือต่างประเทศ  
ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ  
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนกังานสว่นต าบล  ได้รับวฒุิเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  
หย่า  เปลี่ยนชื่อตวัหรือชื่อสกุล หรือตาย 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลที่อนญุาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 
 

หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ 357 ในหมวดนี ้
“สว่นราชการ”   หมายความว่า  สว่นราชการที่องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศจดัตัง้ขึน้ 

ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล  
“ลกูจ้าง”   หมายความว่า  ลกูจ้างประจ า  ลกูจ้างชัว่คราว  และลกูจ้างลกัษณะ   

ผู้ช านาญงานขององค์การบริหารสว่นต าบล  
โดยไม่รวมถึงลกูจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

“ลกูจ้างประจ า” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  
และรายชัว่โมงที่จ้างไว้ปฏิบติังานที่มีลกัษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอตัราและจ านวนที่ก า
หนดไว้และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลด้วย 

“ลกูจ้างชัว่คราว” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  
และรายชัว่โมงที่จ้างไว้ปฏิบติังานที่มีลกัษณะชัว่คราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   
แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ   
และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชัว่คราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
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“ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน”   หมายความว่า   
ลกูจ้างซึง่มีความรู้ความช านาญในงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบติัเป็นอย่างดี  
ทัง้เคยปฏิบติังานชนิดนัน้มานานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้นัน้เคยปฏิบติั
งานมาแล้ว 

“เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่ 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 

“วนัหยุดประจ าสปัดาห์” หมายความว่า  วนัอาทิตย์ 
หรือวนัอ่ืนใดที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดขึน้เพื่อความเหมาะสมตามลกัษณ
ะงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยอาจก าหนดวนัหยดุประจ าสปัดาห์ เป็นสองวนัก็ได้ 

“วนัหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   
นอกจากวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

“ค่าจ้างอตัราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง 
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบตามอตัราที่ก าหนดจ่ายให้ลกูจ้างส าหรับการปฏิบติังานปกติ 

“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายวนั” หมายความว่า  
ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัท างานปกติรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายชัว่โมง” หมายความว่า  
ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายชัว่โมงในวนัท างานปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและราย 
ชัว่โมงเนื่องจากต้องปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ 

“ค่าจ้างในวนัหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  
กรณีสัง่ให้ปฏิบติัราชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้าง รายเดือน  
เนื่องในการปฏิบติัราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบติัราชการในวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยุดพิเศ
ษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  
เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลกูจ้างที่จ่ายในกรณีลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า 
ท้องถิ่นที่ลกูจ้างต้องเดินทางไปปฏิบติัราชการนอกเขตองค์การบริหารสว่นต าบลที่ตนสงักดั 
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“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพิ่มพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน  
การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบติังานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน้   
และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานที่เป็นสว่น
หนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนัน้ด้วย 

“ดงูาน” หมายความว่า การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 
“ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

ข้อ 358 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ    
ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี ้

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้    

ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.) ก าหนดส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาต
รฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานส่วนต าบล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นที่รังเกียจของสงัคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
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(10) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดท
างอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   

(12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป  
หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานสว่นต าบล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน   

(13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานสว่นต าบล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ข้อ 359 คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบติัตามข้อ     358 (2)  เป็นรายบคุคลได้ 
แต่อายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  
มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบติัตามข้อ 358 (2) หรือ (10)  เป็นรายบคุคลได้                

เพื่อประโยชน์ทางราชการ  ผู้ที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  358 (7)  (9)  
(10)  หรือ(14)    คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  หรือผู้ที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11)   
หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   
หรือผู้ที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (13)  
ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว 
และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม  
ให้น าขัน้ตอนและวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนกังานสว่นต าบลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ส่วนที่  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

ข้อ 360 การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งของลกูจ้าง 
และคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลกูจ้าง     
ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนั
กงานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 
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ข้อ 361 ต าแหน่งลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลที่มีอยู่ในปัจจบุนัซึง่ก าหนด 
ต าแหน่งนอกเหนือจากต าแหน่ง ที่ คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดตามข้อ 360 
หากต าแหน่งว่างลงให้ยบุเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามข้อ  360 

ข้อ 362 
ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกบัพนกังานสว่นต าบลหรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบั
ติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดงันี ้

(1) ก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลหรือข้า
ราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้  และก าหนดคณุวฒุิที่ไม่สงูเกินความจ าเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(2) ก าหนดชื่อต าแหน่งตามลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
และไม่ให้ซ า้หรือเหมือนกบัชื่อต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล   

ข้อ 363 
ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกบัลกูจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลงัให้ก าหนดคณุสมบั
ติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและชื่อต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลกูจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหน่งนัน้ 

ข้อ 364 
การจ้างลกูจ้างชัว่คราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกบัระยะเวลาที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบติังานแล
ะให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบติัต่อเนื่อง  แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 

ข้อ 365 การก าหนดจ านวนต าแหน่งลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล   ยกเว้น 
ลกูจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 
ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล   จดัท าแผนอตัราก าลงัของลกูจ้าง  
เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )   

ข้อ 366 ก าหนดให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 
มีอ านาจก าหนดต าแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลในสว่นราชการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบติั ความยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน 
ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารสว่นต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบคุคล 

ข้อ 367 การก าหนดต าแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลในสว่นราชการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง 
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และการใช้ต าแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยให้จดัท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบล 

ข้อ 368 ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล 
การก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง 
ให้น าข้อก าหนดในประกาศก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล  
และประกาศก าหนดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลมาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 369 
เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผกูพนัด้านสวสัดิการของลกูจ้างมากเกินไป   
ให้พิจารณาปรับใช้อตัราก าลงัลกูจ้างประจ าที่มีอยู่เดิมก่อน   
หากมคีวามจ าเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชัว่คราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ 
และควรจ้างลกูจ้างประจ าให้น้อยที่สดุ โดยให้ค านึงถึงการควบคมุงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้าง 
ไม่ให้สงูกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35  
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ข้อ 370 ต าแหน่งลกูจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด 
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารสว่นต าบล และมีจ านวนเท่าใด  
ให้เป็นไปตามความตกลงกบัส านกังบประมาณ 

ข้อ 371 การจ้างลกูจ้าง  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการโดยวิธีการคดัเลือกโดยให้แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกไม่น้อยกว่า  
3  คน  เพื่อด าเนินการคดัเลือก 

การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบติัวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ข้อ 372 อตัราค่าจ้างลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจ้างลกูจ้าง           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี ้

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้มีอ านาจสัง่จ้างลกูจ้าง  ในอตัรา 
ค่าจ้างขัน้ต ่าสดุของต าแหน่ง 

ข้อ 373 
การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าและขัน้สงูของลกูจ้างประจ าข
ององค์การบริหารสว่นต าบลท้ายประกาศนี ้
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ข้อ 374 การเพิ่มค่าจ้างลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบล    

ข้อ 375 การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุม่เงินเดือน  
ให้เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขัน้ค่าจ้างแต่ละกลุม่เงินเดือน  
กรณีลกูจ้างประจ าได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุม่เงินเดือนท้ายประกาศนี  ้

ข้อ 376 อตัราค่าจ้างลกูจ้างชัว่คราว 

ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกบัต าแหน่งลกูจ้างประจ าให้ได้รับอตัราค่า
จ้างในอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าของลกูจ้างประจ านัน้   

(1) ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกบัต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลหรื
อข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราค่าจ้างในอตัราเงินเดือนขัน้ต ่าของต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล  
หรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้ 

(2) ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงานให้ได้รับอตัราค่าจ้างตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้
ต ่าและขัน้สงู    ลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ตามล าดบัและอตัราที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นสมควร 

ข้อ 377 การจ้างลกูจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคณุวฒุิ  
ให้จ้างในอตัราค่าจ้างตามวฒุิและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้    
ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศให้ถืออตัราค่าจ้างตามอตัราเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพ
นกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 378 การจ้างลกูจ้าง 
ให้ด าเนินการจ้างจากบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือกตามล าดบัที่ของผู้ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  371  

ข้อ 379 การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต.)  ก าหนดอตัราค่าจ้างตามที่เห็นสมควรตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจ้างตามข้อ  376 (3)   

ข้อ 380 การจ้างและแต่งตัง้ลกูจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตัง้    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 381 การโอนลกูจ้างประจ าระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
หรือกบัหน่วยราชการอ่ืนอาจกระท าได้ ในกรณีเจ้าตวัสมคัรใจและผู้มีอ านาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  
ทัง้นี ้ ในการแต่งตัง้หรือให้พ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี 
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ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    
โดยแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและได้รับค่าจ้างในอตัราที่ไม่สงูกว่าเดิม และให้นบัเวลาการท างานต่อเนื่องกนั 

ข้อ 382 ลกูจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง  
และรับค่าจ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 383 ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  
ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ าในองค์การบริหารสว่นต าบลเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิ
บวนั  นบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง  
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ข้อ 384 การแต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  
ผู้นัน้ต้องมีคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ที่ก าหนดในข้อ  360 

ส่วนที่ 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ 385 ลกูจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินยั  จกัต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 386 วินยัของลกูจ้าง  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังา
นสว่นต าบล ซึง่น ามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

ข้อ 387 ลกูจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลกูจ้างขององค์กรปกครอง 

สว่นท้องถิ่น 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถกูสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 
(7) ขาดคณุสมบติัตามข้อ  358 

วนัออกจากราชการตาม (6) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการและหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้ออก
จากราชการของพนกังานสว่นต าบล   โดยอนุโลม 

ข้อ 388 การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้  
ออกจากราชการของพนกังานสว่นต าบล โดยอนุโลม  

ข้อ 389 ลกูจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 

วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับ      
พนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 390 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจสัง่ให้ลกูจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบข
องคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) เมื่อปรากฏว่า 

(1) ลกูจ้างผู้ใดขาดคณุสมบติัตามข้อ  358 
(2) ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติัราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม ่าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที่ราชการของตนได้อนัเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยนัตรายใด ๆ และเวลา        
ได้ลว่งพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยงัไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัที่จะปฏิบติัหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย        
เหตอุนัใด  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นว่า  
ถ้าให้ผู้นัน้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  
ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า   
ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานสว่นต าบลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ใดถูกกลา่วหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานสว่นต าบล 
แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แต่มีมลทิน  
หรือมวัหมองในกรณีที่ถกูสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบติัราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
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(5) ลกูจ้างผู้ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุ  ให้จ าคกุในความผิดที่ได้         
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยงัไม่ถึงกบัจะต้องลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลกูจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครัง้ ซึง่ยงัไม่ถึงกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก หรือ          
ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกต าแหน่ง 
วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้ออก   

จากราชการของพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้ม่ถือเป็นโทษทางวินยั 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

ข้อ 391 ลกูจ้างผู้ใดถกูสัง่ลงโทษหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตใุด ๆ  ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ 
และการร้องทุกข์ของพนกังานสว่นต าบล โดยอนุโลม 

ส่วนที่  6 
การลา 

ข้อ 392 การลาป่วยของลกูจ้างก าหนดไว้ดงันี ้
(1) การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก) ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาได้ไ
ม่เกินหกสิบวนั  
แต่ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระห
ว่างลาต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวนั 

(ข) ลกูจ้างชัว่คราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  
มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวนัท าการ  
ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่      
เก้าเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไ
ม่เกินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่หกเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  
มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวนัท าการ  
ในกรณีที่มีระยะเวลา   การจ้างต ่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลา  
ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วนัท าการ 



 154 

(2) การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบติังานในหน้าที่ 

(ก) ลกูจ้างประจ าป่วยเพราะเหตปุฏิบติัราชการในหน้าที่ 
หรือเนื่องจากการปฏิบติัราชการในหน้าที่  หรือถกูประทุษร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่   
ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยงัไม่หาย 
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้ลาป่ว
ยเพื่อรักษาพยาบาล  
เท่าที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปก
ติ  ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  
แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  
ก็ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จต่อไป 

(ข) ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  
หรือการถกูประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักล่าวใน (ก)  
ท าให้ลกูจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  
อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้ 
หากผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักดัของลกูจ้างประจ าผู้นัน้พิจารณา  
เห็นว่าลกูจ้างประจ าผู้นัน้ยงัอาจปฏิบติัหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  
และเมื่อลกูจ้างประจ าผู้นัน้สมคัรใจจะปฏิบติัหน้าที่ต่อไป 
ให้ย้ายลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไปปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ให้ออกจากราชการก็ได้  
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ค) ลกูจ้างชัว่คราวป่วยเพราะเหตปุฏิบติังานในหน้าที่ 
หรือเนื่องจากการปฏิบติังานในหน้าที่  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม 
(1) (ข)  
แล้วยงัไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างาน
ได้  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  
โดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ 
ถ้าเป็นลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  
และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการ 

ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติังานได้  
ให้ยืน่ใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือในวนัที่ลาเว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกที่มาปฏิ
บติัราชการก็ได้ 
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การลาป่วยเกินสามวนั  
ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งสง่พร้อมกบัใบลาด้วยเว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมคว
รเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 393 ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลากิจสว่นตวั  รวมทัง้ลาไปต่างประเทศ  
โดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวนัท าการ    
แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจเุป็นลกูจ้างประจ าให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวนั 
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ลกูจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  
ให้เสนอใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้  
เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอใบลา 
พร้อมระบเุหตจุ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

ข้อ 394 การลาพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้างประจ า 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 395 
ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนบัรวมวนัหยดุประจ าสปัดาห์และวนัหยุดพิเศษในระหว่าง
ลาไม่เกินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ลกูจ้างประจ าที่ลาคลอดบตุรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลีย้งดบูุตรเพิ่มอีก  
ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพื่อเลีย้งดบูุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวนัท าการ และให้นบัรวมในวนัลากิจสว่นตวัสี่สิบห้าวนัท าการด้วย 

ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบติังานต่อเนื่อง 
มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบตุรปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวนั 
โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากสว่นราชการไม่เกินสี่สิบห้าวนั เว้นแต่ 
กรณีที่เร่ิมเข้าปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดงักลา่ว 

ข้อ 396 ลกูจ้างประจ าที่ยงัไม่เคยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา 
หรือยงัไม่เคยไปประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดิุอาระเบีย  
ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์แล้วแต่กรณี 
มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวนั  
ในปีแรกที่เร่ิมเข้าปฏิบติังานเป็นลกูจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  
ให้เสนอใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ก่อนวนัอปุสมบท  
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หรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวนั  
เว้นแต่มีเหตผุลอนัสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาน้อยกว่าหกสิบวนัก็ได้ 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 397 การลาเพื่อตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร 
เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม   ให้ถือปฏิบติัดงันี  ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว
ยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างนัน้  
การลาดงักลา่วจะต้องให้ผู้ลาแสดงจ านวนวนัที่ต้องเดินทางไปกลบั  
และวนัที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จ าเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณา  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  
หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ  
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดงักลา่วแล้ว  
ไม่มารายงานตวัเพื่อเข้าปฏิบติังานภายในเจ็ดวนั  
ให้งดจ่ายค่าจ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบติังานเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนัน้ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็
ดวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

(3)  ในกรณีลกูจ้างชัว่คราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  
ให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติไม่เกินหกสิบวนั  สว่นการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล 
หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวนั  
ลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  
หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแล้ว  
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 398 การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลกูจ้าง  ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนั  
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ 399 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้
ให้อยู่ในดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   

อ านาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 392  ข้อ 393  ข้อ 394  และข้อ 395  ให้เป็นไป            
ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้
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ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

ข้อ 400 ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบติัราชการในท้องถิ่นอ่ืน  
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริงที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  
และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนัน้ 

ข้อ 401 การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ  
หรือการปฏิบติัราชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์  
หรือในวนัหยุดพิเศษซึง่จะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  หรือค่าอาหาร   
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาที่มีอ านาจเป็น 
หลกัฐาน 

ข้อ 402 การจ่ายค่าจ้างในวนัท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลกูจ้างรายวนั 
และรายชัว่โมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัต่อไปนี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  

โดยปกติให้จ่ายในวนัสิน้เดือน  
ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดท าการก่อนวนัสิน้เดือน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะก าหนดวนัจ่ายค่าจ้างเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  
จะต้องได้รับอนมุติัจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  
เว้นแต่ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  
ให้หวัหน้าส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวนัละเจ็ดชัว่โมง  
แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชัว่โมง   ไม่รวมเวลาหยุดพกั 

(ค) การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ  
หรือปฏิบติัราชการในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  หรือวนัหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  
ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง 

(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง้  
จะต้องได้รับอนมุติัจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  
โดยปกติให้จ่ายในวนัถดัจากวนัสดุท้ายของเดือน  
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หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวนัเร่ิมจ่ายเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  
จะต้องได้รับอนมุติัจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง้  
ให้หน่วยงานก าหนดวนัจ่ายเงินค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุติัจากประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารสว่นต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  
ให้หวัหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานวนัละไม่น้อยกว่าเจ็ดชัว่โมง  
แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชัว่โมง  ไม่รวมเวลาหยุดพกั 

(ค) การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกนัเกินสามชัว่โมงขึน้ไป  
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอตัราหนึ่งเท่าคร่ึงของค่าจ้างอตัราปกติ 

ข้อ 403 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกั     
ค่าจ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงไม่จ่ายค่าจ้าง 

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบติังานในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
ให้ถือปฏิบติัดงันี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  402  (1) (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  

จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอตัราปกติตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ 404 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  
ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกัค่าจ้างลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงจ่ายค่าจ้างอตัราปกติ 

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาท างานในวนัหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบติัดงันี  ้
(1) ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  402  (1)  (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  

จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอตัราปกติตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลกูจ้างถกูสัง่ให้ไปปฏิบติังานในท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ 400  
ให้ถือปฏิบติัดงันี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ  
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงให้ถือปฏิบติัดงันี ้

(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบติังาน  
หรือเดินทางกลบัส านกังานที่ตัง้ปกติหรือสถานที่อยู่  
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ไม่ว่าจะเป็นวนัท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษให้จ่ายค่าจ้างอตัราปก
ติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวนัหยุดตามข้อ 402 และข้อ  403 

(ข) ลกูจ้างซึง่ท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  
ซึง่ได้ปฏิบติัหน้าที่ในขณะเดินทางครบก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแล้ว  
หากยงัคงต้องปฏิบติัหน้าที่ดงักลา่วต่อไปอีกส าหรับวนันัน้ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใ
นข้อ  402  (2)  (ค) 

การปฏิบติังานในวนัท างานปกติ  การปฏิบติังานนอกเวลา  การปฏิบติังานในวนัหยุด   
หรือในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย  เสมือนปฏิบติังานในส านกังานที่ตัง้ปกติ  
เว้นแต่ในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์ซึง่ปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอตัราปกติ 

ข้อ 406 ลกูจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ 
ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวนัที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  
และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของอตัราค่าจ้างปกติทัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตา
ย  ในกรณีลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  
ให้ถือเสมือนว่าลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบติังานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ 407 ลกูจ้างประจ าซึง่ถูกสัง่พกัราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  
ผู้มีอ านาจได้วินิจฉยัตามข้อ  411  แล้วสัง่จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  
ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉยัให้จนถึงวนัที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแ
ก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหนึ่งเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนัน้ 

ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉยัแล้วสัง่ไม่จ่ายค่าจ้าง  
ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มาปฏิบติังานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ 408 ลกูจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  
ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวนัที่ขาดหรือหนีราชการนัน้ 

ลกูจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  
ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มาปฏิบติังานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ 409 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  406  ถึงข้อ  408 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ  406  หรือข้อ  407  
ให้จ่ายแก่บคุคลซึง่ลกูจ้างได้แสดงเจตนาระบไุว้เป็นหนงัสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี ้

ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  
หรือบุคคลซึง่ลกูจ้างผู้ตายได้แสดงเจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บคุคลตามล าดบัก่อนหลงั  
ดงัต่อไปนี ้
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(1) คู่สมรส 
(2) บตุร 
(3) บิดามารดา 
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอปุการะของผู้ตายตลอดมา  

โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความตายของผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  
ซึง่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     
เห็นว่ามีหลกัฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอปุการะของผู้ตาย 

(5) ผู้ที่อปุการะเลีย้งดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแต่เยาว์  
ซึง่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ามีหลกัฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อปุการะผู้ตาย 

เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในล าดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบุคคลนัน้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแ
ต่ในล าดบัเดียว  ผู้ที่อยู่ในล าดบัถดัไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดงักลา่วข้างต้นไม่มีตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  
นบัแต่วนัที่ลกูจ้างผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอนัไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จดัการศพลกูจ้างผู้ถึงแก่คว
ามตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้องค์การบริหารสว่นต าบลหักค่าใช้จ่าย  
จากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนีไ้ด้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

ข้อ 410 องค์การบริหารสว่นต าบลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจ าไปฝึกอบรม  
หรือดงูาน เก่ียวกบัหน้าที่ที่ลกูจ้างประจ านัน้ปฏิบติัอยู่  ณ  ต่างประเทศ  
หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้อนมุติั  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

ข้อ 411 
ลกูจ้างประจ าที่ถูกกลา่วหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการสอบสวน 
หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  
และถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สดุ  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพกัราชการ  
ให้ถือปฏิบติัดงันี ้

(1) ลกูจ้างประจ าผู้ใดถกูสัง่พกัราชการ  
ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตัง้แต่วนัที่ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  
เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบติัราชการตามหน้าที่ลว่งเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้ทราบค าสัง่  
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 
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(2) ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ 
ไม่มีมลทินหรือมวัหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอตัราปกติ 

(3) ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  
มิได้กระท าความผิดแต่มีมลทินหรือมวัหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  
ให้จ่ายค่าจ้างได้คร่ึงหนึ่งของค่าจ้างอตัราปกติ 

(4) ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  
ได้กระท าความผิดและถกูลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 

(5) ในกรณีลกูจ้างประจ าซึง่ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  
ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สดุ  
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉยัต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่า
งเวลานัน้หรือไม่เพียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉยัให้   
จนถึงวนัที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ให้ถือปฏิบติัท านองเดียวกบัการจ่ายค่าจ้างระหว่างพกัราชการ 

ลกูจ้างชัว่คราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถกูสัง่ให้พกัราชการ  
หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบติัราชการตามหน้าที่ลว่งเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้ทราบค าสัง่  
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 

อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไม่ถือเป็นอตัราว่าง 

ข้อ 412 ให้น าความในข้อ  411  
มาใช้บงัคบัแก่การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างประจ าระหว่างอทุธรณ์หรือร้องทกุข์ค าสัง่ลงโทษปลดออก ไลอ่อก 
หรือค าสัง่ให้ออกจากราชการหรือระหว่างถกูพนกังานสอบสวนควบคมุตวัด าเนินคดีอาญา  
หรือถูกควบคมุตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

ข้อ 413 การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึง่ถกูลงโทษตดัค่าจ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                 
แต่งตัง้หรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยงัไม่พ้นโทษตดัค่าจ้าง  ให้คงตดัค่าจ้างต่อไป   
ตามจ านวนเดิม 

การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
(1) ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก 

แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยงัไม่ได้รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  
และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบติัราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
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(2) ปลดออก  หรือไลอ่อก  ให้จ่ายได้ถึงวนัก่อนระบใุนค าสัง่  
แต่ถ้ายงัไม่รับทราบค าสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบติัราชการต่อมา  
ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 

(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ให้จ่ายได้ถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ 
การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบติัราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 

และเป็นกรณีเดียวกบัที่กฎหมายว่าด้วยการนัน้บญัญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ 
หรือคณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( 
ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างให้สอดคล้องกบักฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัประกาศนี ้

ข้อ 414 
ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินท าขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึ่
งได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบติังานในหน้าที่ 

ข้อ 415 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ด าเนินการจดัท าทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล   แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  
ให้เป็นปัจจุบนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารสว่นต าบล   

เมื่อมีค าสัง่แต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปต่างสงักดั  
ให้สว่นราชการเดิมมอบทะเบียนลกูจ้างประจ าให้ลกูจ้างผู้นัน้น าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สงักดัใหม่ทกุครัง้ 

ทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไม่พงึเปิดเผยต่อผู้ อ่ืน  
การขอคดัทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนมุติัตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ 416 การเปลี่ยนอตัราค่าจ้างลกูจ้างประจ ารายวนัเป็นอตัราค่าจ้างรายเดือนให้เอา   
ยี่สิบหกวนัท าการคณูด้วยอตัราค่าจ้างรายวนัที่ลกูจ้างผู้นัน้ได้รับในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึน้เป็น 
เกณฑ์พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอตัราค่าจ้างขัน้สงูของต าแหน่งนัน้ 

ข้อ 417 ให้ลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัราชการ 
และการปฏิบติัตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนกังานสว่นต า
บล  ตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
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ข้อ 418 ผู้ใดเป็นพนกังานสว่นต าบล  
และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บงัคบั 
ให้ผู้นัน้เป็นพนกังานสว่นต าบล และด ารงต าแหน่งในสายงานนัน้ตามประกาศนีต่้อไป  
โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

ข้อ 419 ผู้ใดเป็นลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล 
และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บงัคบั 
ให้ผู้นัน้เป็นลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลและ  ด ารงต าแหน่งนัน้ตามประกาศนีต่้อไป  
โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์   ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง เช่นเดิม 

ข้อ 420 
การใดที่เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นต าบลที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามพระราช
กฤษฎีการะเบียบพนกังานส่วต าบล พ.ศ. 2539  ซึง่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนที่ประกาศนีม้ีผลใช้บงัคบั  
ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )ก าหนด  ทัง้นี ้
ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 421 
การใดที่เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี ้  
ให้น าแนวทาง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการท่ีก าหนดส าหรับ     พนกังานสว่นต าบล 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2545 
พิสิษฐ เกตผุาสขุ 

(นายพิสิษฐ เกตผุาสขุ) 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ 

 


