








 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตําบล  

จงัหวดักาฬสนิธุ ์

เรือง  หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัการบริหารงานบุคคล 

ขององคก์ารบริหารสว่นตําบล 

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

  ดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  มคีวามเป็นอิสระ

ในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถิน ประกอบ กบัพระราชบญัญตัิระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน พ.ศ.2542  บญัญตัิใหค้ณะกรรมการ พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการบริหารงานบุคคล  สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล   ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร  และอาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และจะตอ้งอยู่ภายใต ้

มาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหาร  งานบุคคลสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล       

ทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  13  และมาตรา 14  ประกอบมาตรา  25  แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  กาํหนด  คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบลจงัหวดักาฬสนิธุ ์ในการประชมุครงัท ี4 /2545  เมอืวนัท ี9  กรกฎาคม 2545 ไดม้มีติประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขเกียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

ไวด้งัต่อไปนี 

  ขอ้  1   ประกาศนีเรยีกวา่ “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   จงัหวดักาฬสนิธุ ์      

เรือง  หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ”  

  ขอ้  2   ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี  24  ตุลาคม  2545  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล             

และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนด บรรดากฎ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  

ประกาศ   หรือคาํสงัอืนใด   ทเีกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในส่วนทีมกีาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี   หรือซึงขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี   ใหใ้ชบ้ทกาํหนดใน

ประกาศนีแทน 
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  ขอ้  4   ในประกาศนี 

  “  ก.อบต. ” หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดักาฬสนิธุ ์  ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

  “ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบลจงัหวดักาฬสนิธุต์ามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

  “  พนกังานส่วนตาํบล ”  หมายความว่า   พนกังานส่วนตาํบล    ซงึไดร้บับรรจุและแต่งตงัตาม

ประกาศนี   ใหร้บัราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   โดยมตีาํแหน่งและไดร้บัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณหมวด 

เงนิเดอืนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  " พนกังานส่วนทอ้งถนิอนื ”  หมายความวา่   พนกังานเทศบาล   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

พนกังานเมอืงพทัยา  ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนทไีมใ่ช่พนกังาน

ส่วนตาํบล  โดยมกีฎหมายจดัตงัขนึ ซงึไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัใหป้ฏบิตัิราชการโดยไดร้บัเงนิเดอืนจากงบประมาณ

หมวดเงนิเดอืนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ   หรอืจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรฐับาลทใีหแ้ก่องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถนิ  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ นาํมาจดัเป็นเงนิเดอืนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถนิ 

  “ ขา้ราชการประเภทอืน ” หมายความวา่   ขา้ราชการพลเรอืน    ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ 

ขา้ราชการพลเรอืน  และขา้ราชการประเภทอืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการประเภทนนั นอกจากพนกังาน 

ส่วนตาํบล  และพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดักาฬสนิธุ ์ รกัษาการตามประกาศนี   และให ้

มอีาํนาจตีความหรอืวนิิจฉยัปญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามประกาศนี 

หมวด  1 

คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม 

  ขอ้  6    ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   ตอ้งมคุีณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม    

ดงัต่อไปนี 

(1) มสีญัชาติไทย 

(2) มอีายุไมต่าํกวา่สบิแปดปีบรบูิรณ ์

(3) เป็นผูเ้ลอืมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็น           

ประมขุ   ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืง  

(5) ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ ไรค้วามสามารถหรือ  จติฟนัเฟือน 

ไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  กาํหนด   ดงันี 

(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรอืในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกียจแก่สงัคม 
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(ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพษิสุราเรอืรงั 

(6)  ไมเ่ป็นผูอ้ยู่ในระหวา่งถูกสงัใหพ้กัราชการ หรอืถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ตามมาตรฐาน

ทวัไป  หรอืหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ หรือตามกฎหมายอืน 

(7) ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัด ี   จนเป็นทรีงัเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืง   หรือเจา้หนา้ทใีนพรรคการเมอืง 

(9)  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

(10) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํ   ความผดิอาญา    

เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรฐั 

(12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป    

หรือหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบริหาร 

งานบุคคลส่วนทอ้งถนิ  หรอืตามกฎหมายอืน  

(13)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป หรอื หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ  

หรือตามกฎหมายอืน  

(14)  ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทจุริตในการสอบเขา้รบัราชการ                                               

  ขอ้  7    ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  ซงึขาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม 

ขอ้ 6  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพจิารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน

ส่วนตาํบลได ้ในกรณี ดงันี 

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

(2)  ผูซ้งึขาดคุณสมบตัิตามขอ้  6 (11) หรือ (12) ซงึไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสองปีแลว้ 

และมใิช่กรณีออกเพราะกระทาํผดิในกรณีทุจรติต่อหนา้ท ี

(3) ผูซ้งึขาดคุณสมบตัิตามขอ้  6 (13 )  ซงึไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้  และมใิช่

กรณีออกเพราะกระทาํผดิในกรณีทจุริตต่อหนา้ท ี

  ขอ้ 8 ผูท้เีป็นพนกังานส่วนตาํบล ตอ้งมคุีณสมบตัิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 6 ตลอดเวลาท ี

รบัราชการ เวน้แต่คุณสมบตัิตามขอ้ 6 (6)  หรือไดร้บัการยกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้7 

  ขอ้  9  การพจิารณายกเวน้กรณีการขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7  ของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหพ้จิารณาถงึความจาํเป็นและประโยชนข์องทางราชการทจีะ

ไดร้บั  และมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ในการประชมุปรกึษายกเวน้คุณสมบตัิหรอื

ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล( ก.อบต.จงัหวดั ) ประชมุพจิารณาลงมติ โดยจะตอ้งได ้

คะแนนเสยีงสใีนหา้ของจาํนวนกรรมการในทปีระชมุ  และการลงมติใหก้ระทาํโดยลบั 
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  ขอ้  10  ในการขอยกเวน้และการพจิารณายกเวน้ในกรณีการขาดคุณสมบตั ิ หรอืมลีกัษณะ

ตอ้งหา้ม 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ ดงันี 

            (1)  ผูซ้งึขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มในการทจีะเขา้รบัราชการเป็น   พนกังาน 

ส่วนตาํบล  และเป็นกรณีทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพจิารณายกเวน้ได ้ใหผู้น้นัยนื 

คาํขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณายกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะ 

ตอ้งหา้ม เพอืจะเขา้รบัราชการ โดยมผูีม้เีกียรติอนัควรเชอืถอืไดไ้มน่อ้ยกวา่สองคนเป็นผูร้บัรองความประพฤติ ใหย้นื 

คาํขอและหนงัสอืรบัรอง    ตามแบบทา้ยประกาศนี  พรอ้มเอกสารทเีกียวขอ้ง  

                   (2) การขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณายกเวน้ในกรณี 

กรณีขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม  เพอืสมคัรหรือกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  จะยนืคาํขอต่อ 

เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทผูีน้นัประสงคจ์ะเขา้รบัราชการก็ได ้

        (3)   ในกรณีทมีผูีย้นืคาํขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ใหส่้งเรืองใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณา  หรือ  กรณียนืต่อประธานกรรมการบรหิาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณา และถา้ตอ้งการจะรบัผูย้นืคาํขอ

นนัเขา้รบัราชการ  ก็ใหด้าํเนินการสอบสวนเพอืใหท้ราบรายละเอยีดเกียวกบัประวตัิส่วนตวั ประวตัิการรบัราชการ  หรือ

การทาํงาน  การประกอบคุณงามความด ี ความผดิหรอืความเสอืมเสยี   และความประพฤติของผูน้นั  โดยใหส้อบสวน

จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหนา้งาน  และผูม้เีกียรติซงึอยู่ใกลช้ดิอนัควรเชอืถอืได ้ แลว้พจิารณาอีกชนัหนึงวา่ยงัตอ้งการ

จะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการหรอืไม ่  ถา้ตอ้งการรบั  ก็ใหแ้จง้และส่งเรืองการสอบสวนดงักลา่วพรอ้มทงัเอกสาร  หลกัฐาน

การสอบสวนนนัใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ดาํเนินการต่อไป และหากประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมต่อ้งการรบัผูย้นืคาํขอนนัเขา้รบัราชการ   ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหผู้น้นัและ 

เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ 

         (4)  ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมแ่จง้ผลการพจิารณาตาม 

(3) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    ทราบภายในหกเดอืนนบัแต่วนัทเีลขานุการ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั ) ส่งเรืองไปใหถ้อืวา่องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนนัไมต่อ้งการจะรบั 

บรรจุ ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ยุติเรืองและแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้นืคาํขอทราบ 

            (5)  เมอืเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดร้บัเรืองการ 

สอบสวนตาม  (3)   เหน็ว่าขอ้เทจ็จริงและเอกสารหลกัฐานเพยีงพอทจีะประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ 

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก็ใหด้าํเนินการนาํเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

เพอืพจิารณา 

            (6)  การขอยกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม  เพอืสมคัรสอบ  แขง่ขนั

หรือเพอืเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นพนกังานส่วนตาํบล ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานส่วนตาํบล  ยนืคาํขอต่อเลขานุการ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   ( ก.อบต.จงัหวดั )    และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั ) รวบรวมขอ้เทจ็จริงและเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  ใหเ้พยีงพอทจีะประกอบการพจิารณาของ 
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คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แลว้ดาํเนินการนาํเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาลงมติลบัตามขอ้ 9 

(7) ในกรณีทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดพ้จิารณาลงมต ิ

สาํหร ับผูข้อยกเวน้กรณีทีขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มรายใด และผูน้นัไม่ไดร้บัการยกเวน้ การขอให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณายกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มอีก  

ผูน้นัจะขอไดต่้อเมอืเวลาไดล้ว่งเลยไปแลว้ไมน่อ้ยกว่าหนึงปี นบัแต่วนัทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมต ิ

หมวด  2 

การกาํหนดประเภท จาํนวน และอตัราตําแหน่ง 

  ขอ้ 11     ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลม ี3 ประเภท  ดงันี 

(1) ตาํแหน่งประเภททวัไป 

(2) ตาํแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ  ไดแ้ก่ตาํแหน่งตงัแต่ระดบั 7 ขนึไป ซงึเป็น 

ตาํแหน่งทมีลีกัษณะงานวชิาชพี   ซงึตอ้งปฏบิตัิโดยผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาทไีมอ่าจมอบหมายใหผู้ม้คุีณวุฒิ

อย่างอืนปฏบิตัิงานแทนได ้ และเป็นงานทมีผีลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนอยา่งเหน็ไดช้ดั  โดยมอีงคก์ร

ตามกฎหมายทาํหนา้ทตีรวจสอบกลนักรองและรบัรองการประกอบวชิาชพี  รวมทงัลงโทษผูก้ระทาํผดิกฎหมายเกียวกบั

การประกอบวชิาชพีดงักลา่ว  ไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปนี 

 วชิาชพีเฉพาะการพยาบาล 

 วชิาชพีเฉพาะวศิวกรรมโยธา 

 วชิาชพีเฉพาะสถาปตัยกรรม 

(3) ตาํแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง  ไดแ้ก่  ตาํแหน่งระดบั  8  ทมีฐีานะและ 

หนา้ทใีนการบริหารงานเป็นปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

  ขอ้  12    การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอตัราตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบล  ว่าจะมตีาํแหน่งใด ระดบัใด อยู่ในส่วนราชการใด จาํนวนเท่าใด ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบ

ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน  ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคล และงบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนส่วน

ตาํบล  โดยการกาํหนดตาํแหน่งดงักลา่วตอ้งเทยีบไดใ้นมาตรฐานเดยีวกนักบัขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 

  ขอ้  13    การกําหนดตําแหน่งพนกังานส่วนตําบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดบัใด      

อยู่ในส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด  โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัของพนกังานส่วนตาํบล    

เพอืเป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง  และการใชต้าํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

  ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

คาํนึงถงึภารกิจ  อาํนาจหนา้ท ีความรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิ ความยากคุณภาพของงาน  และปริมาณงาน 

ตลอดทงัภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทจีะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล  

  ขอ้  14    การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  ตาํแหน่งใดเป็นตาํแหน่งระดบัใดใหป้ระเมนิ 
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ความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งนัน  แลว้ปร ับเทียบกับบรรทดัฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง               

ทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)  จดัทาํไวต้ามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัอตัราตาํแหน่งและมาตรฐาน

ของตําแหน่ง  การปรบัตําแหน่งเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง  ใหจ้ดัตําแหน่งทีมลีกัษณะงาน     

อย่างเดยีวกนัเขา้ประเภทและสายงานเดยีวกนั  และจดัตาํแหน่งในสายงานเดยีวกนัทมีคีวามยากและคุณภาพของงาน 

อยู่ในระดบัเดยีวกนัโดยประมาณ   เขา้กลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั 

  ขอ้  15    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ประกอบดว้ย 

      (1)  ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล           เป็นประธาน   

(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล               เป็นคณะทาํงาน 

(3) ผูอ้าํนวยการกองหรอืหวัหนา้ส่วนราชการ             เป็นคณะทาํงาน 

   (4)  พนกังานส่วนตาํบล                เลขานุการคณะทาํงาน 

  ขอ้ 16 ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั จดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

โดยใหค้าํนึงถงึภารกิจ  อาํนาจหนา้ทตีามกฎหมายกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ   กฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ลกัษณะงานทตีอ้งปฏิบตัิ  ความยากและคุณภาพ

ของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตลอดทงัภาระค่าใชจ่้ายขององคก์าร

บริหารส่วนตําบลทีจะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล  และการจ ัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล            

โดยกาํหนดเป็นแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัรากาํลงัดงักลา่วอย่างนอ้ย 

จะตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั  ดงันี 

(1) บทศึกษาวเิคราะหอ์าํนาจหนา้ทแีละภารกิจความรบัผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในช่วง

ระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวเิคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคนทงัหมดขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ว่าตอ้งการกาํลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จาํนวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏบิตัิงานตามภารกิจทอียูใ่นอาํนาจหนา้ท ี

และความรบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

(3) บทศึกษาวเิคราะหป์ระเมนิความตอ้งการกาํลงัคนทมีอียู่ในปจัจบุนัและกาํลงัคนทขีาดอยู่และ

ตอ้งการเพมิขนึ   อตัราความตอ้งการกาํลงัคนเพมิขนึเนืองจากการขยายงานหรอืไดร้บัมอบหมายเพมิขนึ  อตัราการ 

สูญเสยีกาํลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวเิคราะหก์ารวางแผนการใชก้าํลงัคน   เป็นการวางแผนเพือใหม้กีารใชก้าํลงัคนทีมอียู่

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  โดยสาํรวจและประเมนิความรูค้วามสามารถของกาํลงัคนทีมอียู่  

การพฒันาหรือฝึกอบรมกําลงัคนทีมีอยู่ใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึน  และใชก้ําลงัคนทีมีอยู่ใหเ้หมาะสมกับความรู ้

ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจดัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  การกาํหนดหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ 

การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งต่างๆ โดยมหีลกัเกณฑเ์บอืงตน้   ดงันี 

       (ก)  กาํหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

กาํหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
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       (ข)  การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลและระดบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  ประจาํใน

ส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตาม(ก) โดยพจิารณากาํหนดตาํแหน่งเป็นตาํแหน่งใด สายงานใด   

ระดบัใด และมจีาํนวนเทา่ใด ใหเ้ป็นไปตามแผนอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํขนึ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แลว้ 

         (ค)  ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล ทกีาํหนดในส่วนราชการตาม (ข)  ตอ้งเป็นตาํแหน่งสายงาน 

ทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.)  ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกําหนดตาํแหน่งไวแ้ลว้  สาํหรบัตาํแหน่ง

ผูป้ฏบิตัิงานในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1 ระดบั 2  หรือระดบั 3 ทุกตาํแหน่งสายงาน ใหก้าํหนดตาํแหน่งเป็นตาํแหน่ง

ระดบัควบ เป็นระดบั 1-3   ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5  แลว้แต่กรณี    

        (ง) การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตามแผนอตัรากาํลงั ใหก้าํหนดเป็นแผนอตัรากาํลงั

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในระยะเวลา 3 ปี   โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงัหมด   

และการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหมเ่ป็นรอบปีทหีนึง  ปีทสีอง   และปีทสีาม  

        (6)  ในการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล ตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทจีดัทาํขนึในครงัแรกตามประกาศนี ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดเป็นตาํแหน่งสายงานใด ระดบัใด จาํนวน

เท่าใด   ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข ดงันี 

          (ก)  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลขนาดใหญ่   ใหก้าํหนดระดบัตาํแหน่ง  ดงันี 

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นระดบั 8 หรอืระดบั 7 

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นระดบั 7 หรอื  

ระดบั 6  ได ้

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรอืส่วน เป็นระดบั 7 หรอืระดบั 6 

          (ข)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง   ใหก้าํหนดตาํแหน่ง  ดงันี 

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นระดบั 7 หรอืระดบั 6  

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นระดบั 7 หรอื 

      ระดบั 6 ได ้ 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรอืส่วน  เป็นระดบั 7 หรอืระดบั 6 

         (ค)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็  ใหก้าํหนดตาํแหน่ง  ดงันี 

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นระดบั   6 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรอืส่วน  เป็นระดบั  6 

          (ง)  การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งอืนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ให ้

พจิารณากาํหนดไดต้ามความเหมาะสม  ความจาํเป็น  ตามลกัษณะงานทปีฏบิตัิ  ความยากและคุณภาพของงาน  และ

ปริมาณงาน   และใหค้าํนึงถงึตาํแหน่งสายงานของตวัพนกังานส่วนตาํบล   ทมีอียู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ย 

  ขอ้  17    ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลมชีอืในการบรหิารงานตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย 

สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   และมชีอือืนเพอืประโยชนใ์นการบริหารงาน ดงันี 

(1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(2) รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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(3) หวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(4) ผูอ้าํนวยการกอง หรอื หวัหนา้ส่วน 

  ขอ้  18    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอแผนอตัรากาํลงัทไีดจ้ดัทาํขนึตามขอ้ 16   ให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลประกาศใชแ้ผนอตัรากาํลงัดงักลา่ว    

เพอืเป็นกรอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใชต้าํแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามระยะเวลาทกีาํหนด 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3  ปีแลว้  ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ตามขอ้ 16 เป็นระยะเวลา 3 ปี   

ในรอบถดัไป  

  ขอ้  19    ในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้ 18  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เหน็ว่าแผนอตัรากาํลงั 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไมเ่หมาะสม   ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดาํเนินการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัดงักลา่ว   

ตามความเหน็ของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มคีวามเหน็วา่

แผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มคีวามเหมาะสมแลว้  และแจง้ยนืยนัแผนอตัรากาํลงัต่อคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)   เสนอเรอืงพรอ้ม

ความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)  พจิารณา 

  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึงเป็นประการใด 

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดาํเนินการตามความเหน็ของ

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้  20    เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดใหม้ตีาํแหน่งพนกังาน

ส่วนตาํบล ตาํแหน่งใด ระดบัใด ในส่วนราชการใด  จาํนวนเทา่ใดตามแผนอตัรากาํลงัแลว้  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   เพอืจดัสรรเงนิงบประมาณในแต่ละปี   สาํหรบั 

ตงัจ่ายเป็นอตัราเงนิเดอืนของตาํแหน่งดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกนั 

  ขอ้  21    ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   หาก 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล    มเีหตุผลความจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลเพมิใหมน่อกเหนือจากที

กาํหนดในแผนอตัรากาํลงั   เพอืรองรบัภารกิจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ  ลกัษณะงาน   หรอืปริมาณงานทเีพมิมากขนึ    

ซงึองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมส่ามารถปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งโดยปรบัเกลยีจากตาํแหน่งอืนได ้และไมเ่ป็นภาระ

ทางงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

เพมิใหมต่่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

  การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลชแีจงเหตุผล  ความจาํเป็นทตีอ้ง

ขอกาํหนดตาํแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาโดยมรีายการดงัต่อไปนี 

(1)  เหตผุลความจาํเป็นทจีะตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่
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(2)  ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท ีเพมิขนึจาก

เดมิ ถงึขนาดจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิขนึใหม ่

(3)  ชอืตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

(4)  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

(5)  ส่วนราชการทกีาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัทมีอียู ่ตามแผน

อตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   และตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

(6)  เหตผุลความจาํเป็นอืน 

  ขอ้  22    กรณีการขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหมข่ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม ขอ้  21 เป็นการ

กาํหนดตาํแหน่งสายงานใหม ่  ซงึเป็นสายงานทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. )  ยงัไมไ่ดจ้ดัทาํ 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั  ในการขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหมด่งักลา่ว   ใหอ้งคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลจดัทาํร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย ทงันี เพอืแสดงใหท้ราบถงึ

ประเภทตาํแหน่ง  ชอืตาํแหน่งสายงาน  ลกัษณะงาน  โดยทวัไป  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง  ลกัษณะงาน

ทตีอ้งปฏบิตัิ  คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หากเหน็ชอบตามทอีงคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเสนอ ใหเ้สนอเรืองขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง   พรอ้มความเหน็ให ้

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  พจิารณาต่อไป 

  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มมีติไมเ่หน็ชอบตามทอีงคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้  19  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  23    เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ไดร้บัความเหน็ชอบในการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่

ตามขอ้  21  หรือขอ้  22  แลว้แต่กรณี ใหถ้อืว่าเป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหาร  ส่วนตาํบลนนั   

โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอียดในแผนอตัรากาํลงั ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ต่อไป 

  ขอ้  24    ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่ง

และการใชต้าํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลใหเ้หมาะสม ในกรณีทปีรากฏว่าการกาํหนดตาํแหน่งใดไมเ่หมาะสมก็ด ี การใช ้

ตาํแหน่งใดไมเ่หมาะสมตามทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดก็ด ี หรอืลกัษณะหนา้ท ี

ความรบัผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งใดท ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  

กาํหนดเปลยีนแปลงไปก็ด ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพจิารณาปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งนนัเสยีใหมใ่หเ้หมาะสม ทงันี คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จะมอบหมายใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดาํเนินการแทน ก็ได ้

  ในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนึง    คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  มอบหมาย   

มอีาํนาจยุบเลกิตาํแหน่งหรือเปลยีนแปลงเกยีวกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล    โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมติหรือคาํสงันนั      
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  ขอ้  25    การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล   ตามขอ้   24    

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัมอบหมายมอีาํนาจ    

เปลยีนแปลงเกียวกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลได ้ 

  ขอ้  26    การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล ตาม ขอ้  25 สามารถกระทาํได ้ 5  

ประการ ดงันี 

(1) การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึในตาํแหน่งสายงานเดมิ 

(2) การปรบัลดหรอืขยายระดบัตาํแหน่ง  

(3) การปรบัเกลยีตาํแหน่ง โดยไมเ่ปลยีนตาํแหน่งสายงาน 

(4) การปรบัเกลยีตาํแหน่ง โดยเปลยีนตาํแหน่งสายงาน หรือระดบัตาํแหน่ง 

(5) การยุบเลกิตาํแหน่ง 

ขอ้  27    การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึในตาํแหน่งสายงานเดมิ   เพอืใหเ้หมาะสมกบัระดบั 

ความยากและคุณภาพของงานในตาํแหน่งทเีปลยีนแปลงไป   ดาํเนินการได ้  ดงันี 

(1) ตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถ

ปรบัระดบัตาํแหน่งใหม้รีะดบัสูงขนึในระดบัควบได ้ เมอืผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งนนั สาํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งใดใหสู้งขนึนอกระดบัควบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการ

เลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล  ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ ทกีาํหนดในหมวด 9 

(2) ตาํแหน่งผูบ้ริหาร  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอจะขอปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึ 

ของตาํแหน่งใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ขอ้  28    การปรับลดหรือขยายระดบัตําแหน่งของตําแหน่งโดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน        

เพือรองรบัการบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ  หรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงาน  เริมตน้ของตาํแหน่ง

ผูป้ฏบิตัิงาน ทเีริมตน้จากระดบั 1 ระดบั 2 หรือระดบั 3 แลว้แต่กรณี  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มอีาํนาจปรบัลด

หรือขยายระดบัตาํแหน่งดงักลา่ว  เพอืรองรบัการบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการหรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งได ้

ขอ้  29    การปรบัเกลยีตาํแหน่งโดยไมเ่ปลยีนตาํแหน่งสายงาน  เป็นการตดัโอนตาํแหน่งในสายงาน

ใดสายงานหนึงในกองหรือฝ่ายหนึง ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในกองอืนหรือฝ่ายอืน โดยไมเ่ปลยีนตาํแหน่งสายงาน  ทงันี  

เพอืใหส้ามารถปรบัเกลยีตาํแหน่งในสายงานเดยีวกนัทมีอียู่  ใหส้ามารถใชต้าํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  โดยใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลเสนอเรืองขอปรบัเกลียตําแหน่งให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ขอ้  30    การปรบัเกลยีตาํแหน่งโดยเปลยีนตาํแหน่งสายงาน  หรือระดบัตาํแหน่ง  เป็นการตดัโอน

ตาํแหน่งในสายงานใดสายงานหนึงในส่วนราชการใด  ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในสายงาน   อืนในส่วนราชการเดียวกนั 

หรือส่วนราชการอืน และตาํแหน่งทกีาํหนดนนัอาจเปลยีนระดบัตาํแหน่งดว้ยก็ได ้ทงันี เพอืใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

สามารถปรบัเกลยีตาํแหน่งทมีอียูใ่นกรอบอตัรากาํลงัให ้สามารถใชต้าํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อย่างสูงสุดและมปีระสทิธิภาพ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอปรบัเกลยีตาํแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
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ขอ้  31    การยุบเลิกตําแหน่ง  เป็นการยุบเลิกตําแหน่งในสายงานใด ๆ ทีมีอยู่ในกรอบ

อตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทเีหน็ว่าไมม่คีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเสนอขอยุบเลกิตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  ทงันี 

ตาํแหน่งทจีะยุบเลกินนัตอ้งเป็นตาํแหน่งว่าง 

  กรณี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดม้มีตไิมใ่หค้วามเหน็ชอบตามท ี

องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอใหยุ้บเลิกตําแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบลยงัยืนยนัในความเห็นเดิม             

ให ้คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเรืองพรอ้มความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  พจิารณาและใหป้ฏบิตัิตามมติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้  32    การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามขอ้  27 (2)  ขอ้ 29 และขอ้ 30                  

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลชแีจงเหตผุลความจาํเป็นทตีอ้งขอกาํหนดตาํแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาโดยมรีายการ   ดงัต่อไปนี 

(1) เหตุผลความจาํเป็นทจีะตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

(2) ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิ  ความยากและคุณภาพของงาน   หรอืปรมิาณงานท ี            

เพมิขนึจากเดมิถงึขนาดจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

(3) ชอืตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง

ใหม ่

(4) หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

(5) ส่วนราชการทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่  โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัทมีอียู ่

ตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   และตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

(6) เหตุผลความจาํเป็นอืน 

  การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนึง ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลและ ความจาํเป็นใน

ดา้นปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาํคญั  โดยมใิหข้ออนุมตัปิรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง เพือเหตุผลดา้นตวับุคคล

และใหค้าํนึงถงึจาํนวนของลูกจา้งทงัประจาํและชวัคราวทปีฏบิตัิงานในงานนนัดว้ย  ทงันี  เพอืมใิหเ้กิดปญัหาคนลน้งาน  

และเป็นการประหยดังบประมาณดา้นรายจ่ายดา้นบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลดว้ย และใหพ้ิจารณาถึง

ความสาํคญั  ความเหมาะสมและถูกตอ้งของกรอบตาํแหน่งในงานนนัดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยงิ ควรจะใหต้าํแหน่งในงาน

นนัสามารถรองรบัความกา้วหนา้ของบุคลากรในงานนนัได ้

  ขอ้  33   ในกรณีทปีริมาณและคุณภาพของงานเปลยีนแปลงไปมาก  และไดพ้จิารณาขออนุมตัิปรบัปรุง

การกาํหนดตาํแหน่งในส่วนราชการใด ควรพจิารณาจดัหาตาํแหน่งเพอืรองรบับุคลากร  ผูค้รองตาํแหน่งเดิมทีขออนุมตัิ

ปรบัปรุงการกําหนดตําแหน่งดว้ย และก่อนทีองค์การบริหารส่วนตําบล  จะขออนุมตัิปรบัปรุงกําหนดตําแหน่ง          

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาดาํเนินการกบัตาํแหน่งทีว่าง  และมคีวามจาํเป็นนอ้ยเสียก่อนโดยการปรบัเกลยี

ตาํแหน่งไปไวใ้นงานทมีคีวามสาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วน 

  ขอ้  34    ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้ 32  

หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นว่าการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งยงัไม่เหมาะสม    

ใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )       
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หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวามเหน็ว่าการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งมคีวามเหมาะสมแลว้  และแจง้ยืนยนั

การขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ใหเ้สนอเรืองพรอ้ม

ความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) พจิารณา 

  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึงเป็นประการใด   

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้  35    ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคับแผนอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบล                  

หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มเีหตุผลความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  เพือรองรบัภารกิจ หนา้ทีความ

รบัผิดชอบ  ลกัษณะงาน  หรือปริมาณงานทีเพิมมากขนึ  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

  ขอ้  36    กรณีการขอปรบัปรุงกาํหนดตาํแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้  30  เป็นการ

กาํหนดตาํแหน่งสายงานใหม่   ซึงเป็นสายงานทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. )  ยงัไม่ไดจ้ดัทาํ

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั  ในการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งดงักล่าว  ใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลจดัทาํร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั  เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย ทงันี เพือแสดงใหท้ราบ

ถงึประเภทตาํแหน่ง ชอืตาํแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทวัไป หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง ลกัษณะงาน 

ทตีอ้งปฏบิตัิ คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากมคีวามเห็นชอบตาม  

ทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอ  ใหเ้สนอเรืองขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ร่างมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง   

พรอ้มความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ    

  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มมีติไมเ่หน็ชอบตามทอีงคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่  ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้ 34 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ข้อ  37   เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด

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

อตัรากําลงัขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน  โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแก้ไขปรับปรุง

รายละเอียดในแผนอตัรากําลงั  ขององค์การบริหารสว่นตําบลตอ่ไป 

 

หมวด  3 

อตัราเงนิเดอืนและวธีิการจา่ยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอนื 

สว่นที 1 

อตัราเงนิเดอืนและวธีิการจา่ยเงนิเดือน 

  ขอ้  38   อตัราเงนิเดอืน  อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งและการรบัเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานส่วน

ตาํบล ใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งทกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  การจ่ายเงนิเดอืน  และเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือ

ระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้  39    ใหพ้นกังานส่วนตาํบลไดร้บัเงนิเดอืนตามตาํแหน่ง   ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด   

ระดบัใด  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรือน 

ทา้ยพระราชบญัญตัิเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงันี 

 (1)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  1  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 1 

 (2)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  2  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 2 

 (3)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  3  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 3 

 (4)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  4  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 4 

 (5)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  5  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 5 

 (6)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  6  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 6 

 (7)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  7  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 7 

 (8)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  8  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั  ท 8 

 ขอ้  40    พนกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด   ระดบัใด  โดยไดร้บัเงนิเดอืน 

ในอนัดบัใดตามขอ้ 39  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั  เวน้แต่ 

 (1)  ผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าขนัตาํของอนัดบันนัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่าเดมิ 

  (2)  ผูน้นัไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรอืวชิาชพี  และ ก.พ.  หรือ               

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  รบัรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรอืวชิาชพีนนั 

เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั  และกาํหนดเงนิเดอืนทคีวรไดร้บัในอนัดบัและขนัใด  ใหไ้ดร้บั 

เงนิเดอืนในอนัดบัและขนัทตีามทกีาํหนดในขอ้  41       

  (3)  ผู น้ ันไดร้ ับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน                 

และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  รบัรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษา  

หรือวิชาชีพทีไดร้บัเพิมขนึหรือสูงขึนนนั  เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัและกาํหนดเงนิเดือน         

ทคีวรไดร้บัในอนัดบั  และขนัใด  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือผูซ้ึงไดร้บัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจปรบัใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัและขนัทตีามทกีาํหนดในขอ้  41          

  (4)  ผูน้นัไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใดทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล        

( ก.อบต. )  กาํหนดในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  ใหต้าํแหน่งในสายงานนนัไดร้บัเงนิเดือนสูงกว่าขนัตาํของอนัดบั

เงินเดือนสาํหรบัตําแหน่งระดบันนั   ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในอนัดบัและขนัทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล         

( ก.อบต. ) กาํหนด 

  (5)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบัทตีาํกว่าตาํแหน่งเดมิ   โดยเป็นความประสงคข์อง 

ตวัพนกังานส่วนตาํบลนนั ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัทีเทียบไดต้รงกนักบั

ขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ  ตามตารางเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บั เมอืไดร้บัแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บั 
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แต่งตงัอยู่แลว้ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืน  สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  (6)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตาํแหน่งใด    ถา้ไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าขนัตาํ 

ของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงันนัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งท ี

ไดร้บัแต่งตงัในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิตามตาราง เทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบั  

ทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บัเมอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  41    การกาํหนดใหผู้ท้ไีดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพ  ตามขอ้ 40 

(2) และผูท้ไีดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชพีเพมิขนึหรือสูงขนึ ตาม ขอ้ 40 (3) ไดร้บัเงนิเดอืน 

ในอนัดบัใด และขนัใด ใหพ้จิารณาดาํเนินการดงันี 

  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพทีไดร้บัเพิมขึนหรือสูงขึน ตอ้งเป็นปริญญา  หรือ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีท ีก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) รบัรองว่าเป็นคุณสมบตัิเฉพาะ

ตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงั   โดยใหพ้ิจารณาปรบัอตัราเงนิเดือนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒิได ้ ไม่ว่าพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั     

จะไดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักล่าวอยู่ก่อน  หรือระหว่างเขา้รบัราชการ  หรืออยู่ในระหว่างทดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

  (2)  การปรบัอตัราเงนิเดอืน ใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒไิมม่ผีลเป็นการปรบัปรุงตาํแหน่ง                  

หรือเปลยีนระดบัตาํแหน่ง   และตอ้งใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไมสู่งกว่าระดบัและขนัของอตัราเงนิเดอืนทคีวรไดร้บั  ตามตาราง

กาํหนดอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒ ิ  ทา้ยประกาศนี  

  (3)  การปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒ ิ ตอ้งใหม้ผีลไมก่่อนวนัทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นั

สาํเรจ็การศึกษา  และไมก่่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทจีะขอปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒนินั  

รวมถงึไมก่่อนวนัท ีก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ไดก้าํหนดใหป้ริญญาหรอื

ประกาศนียบตัรวชิาชพีทไีดร้บัมาเป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั 

  ในกรณีพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษาเพมิเติม  การปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บั

ตามคุณวุฒ ิ ใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผูีน้นัรายงานตวัต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลงัสาํเรจ็การศึกษา 

  ในกรณีทไีดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชพีเพมิขนึหรอืสูงขนึก่อนวนัทเีขา้รบัราชการ                

หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  การปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒติอ้งมผีลไมก่่อนวนัพน้ทดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทใีนตาํแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั 

  ในกรณีทีไดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิมขึน หรือสูงขึนหลงัวนัเขา้รบัราชการ                         

และพน้ทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการแลว้โดยมไิดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษาเพมิเติมตามวรรคสอง  การปรบัอตัราเงนิเดือน

ใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒ ิ ใหม้ผีลไมก่่อนวนัทไีดร้บัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชพีเพมิขนึหรือสูงขนึ 

  (4)  การสงัปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒ ิ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลเป็นผูส้งั โดยมใิหย้อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

  ในกรณีทไีดเ้สนอเรอืงราวไวก่้อนวนัเริมตน้ปีงบประมาณ  และไมส่ามารถสงัปรบัใหใ้น   วนัเริมตน้ 

ปีงบประมาณ    ก็ใหส้งัปรบัอตัราเงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามคุณวุฒไิดต้งัแต่วนัเริมตน้ปีงบประมาณ   ทงันีใหป้รบัอตัรา 

เงนิเดอืนใหไ้ดร้บัตามวุฒก่ิอนการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน 
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  ขอ้  42 พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ด  ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นหมวดอืนแห่ง

ประกาศนี  และไดก้าํหนดการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเป็นอยา่งอืนไวโ้ดยเฉพาะ ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืน

ตามทกีาํหนดในหมวดนนั 

  ขอ้  43    กรณีอืนนอกจากทไีดก้าํหนดในหมวดนี   ใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาอนุมตัิเป็นราย ๆ ไป 
 

สว่นที 2 

ประโยชนต์อบแทนอนื 

  ขอ้  44  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้ปีระโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล เพอื

เป็นการเสริมสรา้งขวญักาํลงัใจ  แรงจูงใจ  และเป็นสวสัดกิารต่าง ๆ ในการปฏบิตัิราชการของพนกังานส่วนตาํบลทงันี  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรอืระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรอืน 

  ขอ้  45    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบีริหารจดัการการจ่ายเงนิเดอืน   ค่าจา้ง   และประโยชน ์

ตอบแทนอืน  สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งไดต้าํกวา่ทกีาํหนดในมาตรา  35  แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบ 

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ พ.ศ. 2542   และไดบ้ริหารงานอย่างมปีระสทิธิภาพ และประสทิธผิลตามเงอืนไขและ 

วธิีการทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด   สามารถจดัประโยชนต์อบแทนอืนแก่พนกังาน 

ส่วนตาํบลเป็นพเิศษอีกก็ได ้     

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

ตามทกีาํหนดในวรรคหนึง   ตอ้งมลีกัษณะเป็นค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ    และเป็นการจ่ายใหใ้นลกัษณะของสวสัดกิาร

สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   โดยใหน้าํเงนิในส่วนทเีหลอืจากกรณีท ีค่าใชจ่้าย 

เงนิเดอืน และประโยชนต์อบแทนอืนไมสู่งกว่ารอ้ยละสสีบิ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถนิ พ.ศ. 2542 แต่ทงันีวงเงนิค่าประโยชนต์อบแทนอืนของพนกังานส่วนตาํบลหรอืลูกจา้งขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ทไีดร้บัแต่ละคนไมเ่กินหา้เทา่ของอตัราเงนิเดอืน หรือค่าจา้ง  

  ขอ้  46    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล

และลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตามขอ้  45  ไดด้งัต่อไปนี 

      (1)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนเป็นรายการเพมิขนึใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              

ทคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ (ก.ถ.) ประกาศกาํหนด  และกาํหนดอตัราค่าตอบแทน   

ตลอดทงัหลกัเกณฑแ์ละวธิีการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทนอืนประเภทใหมน่นั   

      (2)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนในลกัษณะทเีป็นเงนิเพมิพเิศษจากรายการประโยชนต์อบแทน

อืน ทคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ ( ก.ถ. ) ประกาศกาํหนด  

  ขอ้  47    เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนตามขอ้ 46 แลว้ใหเ้สนอเรือง            

ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณา ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 

( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้าํนึงถงึสทิธิ สวสัดกิารของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งทไีดร้บั ความจาํเป็น  ความเหมาะสม  

งบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาและมมีติใหค้วามเหน็ชอบแลว้   

ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลประกาศใชบ้งัคบัต่อไป    ทงันี   ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไมก่่อนวนัท ี

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มมีติใหค้วามเหน็ชอบการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนนนั 

  ขอ้  48    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลหรอื 

ลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตามขอ้ 46 (1)  ใหม้อีตัราค่าตอบแทนเพมิขนึหรือลดลงจากทกีาํหนดไวเ้ดมิ  หรือ

การยกเลกิการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนนนั  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้  47   

โดยอนุโลม 

  ขอ้  49    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลหรอื 

ลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตามขอ้ 46 (2)  ใหม้อีตัราค่าตอบแทนเพมิขนึหรือลดลงจากทกีาํหนดไวเ้ดมิ   

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 47 โดยอนุโลม เวน้แต่ การกาํหนดใหม้อีตัราค่าตอบแทน

ลดลงตาํกว่าอตัราทกีฎหมายหรอืระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรอืนจะไดร้บั หรอืการยกเลกิการกาํหนด

ประโยชนต์อบแทนอืนนนั   จะกระทาํมไิด ้ 

  ขอ้  50 ในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล

และลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตามขอ้   46   แลว้   หากปรากฏวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัไมส่ามารถ

บริหารจดัการการจ่ายเงนิเดอืน  ค่าจา้งและประโยชนต์อบแทนอนืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด   ใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลพจิารณาดาํเนินการปรบัปรุงหรอืยกเลกิการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนทกีาํหนดตามขอ้ 46 (1) และ (2)  

เป็นลาํดบัแรก เพอืมใิหข้ดัหรอืแยง้ และไมเ่ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

ไมเ่ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

  การปรบัปรุงหรอืยกเลกิการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนตามวรรคหนึง    ใหอ้งคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 48  หรือขอ้  49   โดยอนุโลม 

  ขอ้  51    พนกังานส่วนตาํบลอาจไดร้บัเงนิเพมิสาํหรบัตาํแหน่งทมีเีหตุพเิศษ  ตามทคีณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด 

  ขอ้  52    พนกังานส่วนตาํบลอาจไดร้บัเงนิเพมิค่าครองชพีชวัคราว  ตามภาวะเศรษฐกจิตามท ี

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด 

  ขอ้  53    บาํเหน็จบาํนาญของพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ   
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หมวด  4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  54    การคดัเลือก  หมายถงึ  การสรรหาบุคคลเพอืบรรจุและแตง่ตงัใหด้ํารงตําแหน่ง                

พนักงานสว่นตําบลและการคดัเลือกพนักงานสว่นตําบลเพอืแตง่ตงัใหด้ํารงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึน ใหด้ําเนินการ 

ได ้4 วธีิ ดงันี 

(1) การสอบแขง่ขนัเพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหเ้ป็นพนกังานส่วนตาํบล 

หรือเพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทสีอบแขง่ขนัได ้  ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั  

  (2)  การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตพุเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  เพอืบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการและ

แต่งตงัใหเ้ป็นพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั  

  (3)  การสอบคดัเลอืก  เพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน  หรอืแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึในสายงานเดยีวกนั   หรอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานให ้

ดาํรงตาํแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

  (4)  การคดัเลอืก  เพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึในระดบัควบ

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ  หรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึนอกระดบัควบสาํหรบัตาํแหน่งที

กาํหนดเป็นตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ ์  หรอืตาํแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ  หรือแต่งตงัพนกังาน

ส่วนตาํบลตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ      

ขอ้  55    การดาํเนินการคดัเลอืก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็น 

ตอ้งสอบแขง่ขนั    การสอบคดัเลอืก   และการคดัเลอืกตามทกีาํหนดในหมวดนี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลหรอืส่วนราชการ หรอืหน่วยงานของรฐัทไีดร้บัการรอ้งขอใหเ้ป็นผูด้าํเนินการแทน  

ตอ้งดาํเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถงึหลกัวชิาการวดัผล ความเป็นธรรม ความ

เสมอภาคและตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานส่วนตาํบลอืน  ทมีคุีณสมบตัิครบถว้น และมคีวามประสงคส์มคัรเขา้รบัการ

คดัเลอืก มสีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกดว้ย         โดยการประกาศผลการคดัเลอืกใหด้าํเนินการอยา่งเปิดเผย    (ยกเลิก

ขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  11  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 25  มิถุนายน  2547  มติ 

ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 6/2547 เมือวนัที   25  มิถุนายน  2547) 

 

สว่นที  1 

การสอบแข่งขนั 

  ขอ้  56    การสอบแขง่ขนัเพอืบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้ 54(1) ใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนัเพอืบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนตาํบล   ในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่

สามารถดาํเนินการได ้อาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล( ก.อบต.จงัหวดั) ดาํเนินการแทนใหก่้อน หากไม่

สามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้( ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  

ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือ

วนัที   17  กนัยายน  2547) 
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ขอ้  57    การสอบแขง่ขนั การกาํหนดหลกัสูตร วธิกีารสอบแขง่ขนั  และวธิีดาํเนินการ 

เกียวกบัการสอบแขง่ขนั ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสนิ การขนึบญัชสีอบแขง่ขนัได ้ การนาํรายชอืผูส้อบแข่งขนัไดต้าํแหน่ง

หนึงไปขนึบญัชเีป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งอืน   และการยกเลกิบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนด    

ดงัต่อไปนี 

      (1) ใหผู้ด้าํเนินการสอบแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั 

      (2) หลกัสูตรและวธิกีารสอบแขง่ขนัอย่างนอ้ยตอ้งม ี 3  ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป    ใหท้ดสอบโดยวธิีสอบขอ้เขยีน 

(ข)  ภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  ใหท้ดสอบโดยวธิีสอบขอ้เขยีน  หรอื

วธิีสอบปฏบิตัิ หรอืวธิอีืนใดวธิีหนึงหรือหลายวธิีก็ได ้

(ค)   ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  ใหป้ระเมนิบุคคลเพอืพจิารณาความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งหนา้ท ี

                    (3) ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัหิรอืไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล   หรอื

ไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) และตอ้งมคุีณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด 

(4) การประกาศรบัสมคัรสอบใหร้ะบุชอืตาํแหน่ง คุณสมบตัิทวัไป คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

เงนิเดอืนทจีะไดร้บั   วนัเวลาและสถานทสีอบ   เอกสารหลกัฐานทใีชใ้นการสอบ   หลกัสูตรและวธิีการสอบแขง่ขนั  

เกณฑก์ารตดัสนิ การขนึบญัช ีและการยกเลกิบญัช ี 

(5) เกณฑก์ารตดัสนิ ผูส้อบแขง่ขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคทสีอบไมต่าํกว่ารอ้ยละหกสบิ 

(6)  การขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้ใหเ้รยีงตามลาํดบัจากผูส้อบแขง่ขนัไดค้ะแนนสูงสุดลงมาตามลาํดบั           

และใหบ้ญัชสีอบแขง่ขนัใชไ้ดไ้มเ่กิน 2 ปี  นบัแต่วนัขนึบญัช ี  เวน้แต่มกีารสอบแขง่ขนัในตาํแหน่งเดยีวกนันนั  และได ้

ขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้ 

  ขอ้  58    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัขนึคณะหนึง                

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง ผูท้รงคุณวุฒหิรอืพนกังานส่วนตาํบลเป็น

กรรมการ โดยคดัเลอืกบุคคลทเีหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ( ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม 

ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  

กนัยายน  2547) 

  ขอ้  59    คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัอาจตงักรรมการออกขอ้สอบ กรรมการประเมนิ

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  หรอืเรอืงอืน ๆ  ทเีกียวกบัการสอบแขง่ขนัไดต้ามความจาํเป็น ( ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  60    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนักาํหนดวนั  เวลา  สถานทสีอบและระเบยีบ 

เกียวกบัการสอบไดเ้ท่าทจีาํเป็น  และไมข่ดัต่อหลกัสูตร วธิีการสอบแขง่ขนัและวธิีดาํเนินการเกียวกบัการสอบแขง่ขนันี  

แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกวา่  5  วนัทาํการ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ใน

แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   

17  กนัยายน  2547) 
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  ขอ้  61    หลกัสูตรและวธิีการสอบแขง่ขนัเพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในตาํแหน่งระดบัต่าง ๆ  

ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดนี  (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั

กาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  62    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศรบัสมคัรสอบ   โดยระบุรายละเอียดในเรืองต่าง ๆ 

ดงันี 

(1) ชอืตาํแหน่งทจีะบรรจุและแต่งตงั  

(2) คุณสมบตัิทวัไปและคุณสมบตัิเฉพาะของผูม้สีทิธิสมคัรสอบสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

(3) เงนิเดอืนทจีะไดร้บัสาํหรบัตาํแหน่งนนัตามคุณวุฒทิปีระกาศรบัสมคัรสอบ 

(4) วนั  เวลา  และสถานทรีบัสมคัรสอบ 

(5) เอกสารและหลกัฐานทใีชใ้นการสมคัรสอบ 

(6) หลกัสูตรและวธิีการสอบแขง่ขนั เกณฑก์ารตดัสนิ  การขนึบญัช ีและการยกเลกิบญัชผูี ้

สอบแขง่ขนัได ้

(7) เรืองอืน ๆ  หรือขอ้ความอืนทผูีส้มคัรสอบควรทราบ   

  ประกาศรบัสมคัรสอบนนัใหป้ระกาศไวใ้นทเีปิดเผย  ณ  สถานทรีบัสมคัรสอบก่อนวนัทเีริมรบัสมคัร

สอบ  และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรอืทางอืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ ์  ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  63    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้เีจา้หนา้ทรีบัสมคัรสอบ   โดยใหม้กีาํหนดเวลารบั

สมคัรสอบไมน่อ้ยกว่า  15  วนัทาํการ 

  ในกรณีทมีเีหตุผลและความจาํเป็นตอ้งขยายกาํหนดเวลารบัสมคัรสอบแขง่ขนัตามทคีณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจประกาศขยายกาํหนดเวลารบัสมคัรสอบได ้   แต่ทงันี  

เวลาทจีะขยายตอ้งมเีวลาไมน่อ้ยกวา่  15  วนัทาํการ  นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัรสอบและจะตอ้ง

ประกาศการขยายเวลานนัก่อนวนัปิดรบัสมคัรสอบครงันนัดว้ย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม 

ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  

กนัยายน  2547) 

  ขอ้  64    ใหผู้ส้มคัรสอบเสยีค่าธรรมเนียมสอบสาํหรบัตาํแหน่งทสีมคัรสอบตามอตัราดงันี 

(1) ตาํแหน่งระดบั 1 หรือตาํแหน่งระดบั 2 ตาํแหน่งละไมต่าํกวา่ 50 บาท แต่ไมเ่กิน 100  

บาท 

(2) ตาํแหน่งระดบั  3  ขนึไป  ตาํแหน่งละไมต่าํกวา่ 100 บาท  แต่ไมเ่กิน  200 บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไมจ่่ายคืนใหเ้มอืไดป้ระกาศรายชอืวา่เป็นผูม้สีทิธิเขา้สอบแลว้  เวน้แต่มกีาร 

ยกเลกิการสอบครงันนัทงัหมด  เนืองจากมกีารทจุริตหรอืส่อไปในทางทุจริตตามขอ้  69 จึงใหจ่้ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ

แก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท้มีไิดม้ส่ีวนเกียวขอ้งกบัการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจริตนนัได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 
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  ขอ้  65    ในกรณีทผูีส้มคัรสอบแขง่ขนัผูใ้ดเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั หรือขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถนิ   และประสงคจ์ะสมคัรสอบแขง่ขนัในตาํแหน่งทมีรีะดบัไมสู่งกว่าตาํแหน่งทตีนดาํรงอยู่    ซงึใช ้

คุณวุฒเิช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทตีนดาํรงอยู่   จะตอ้งยนืหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาซงึเป็นผูม้อีาํนาจสงับรรจอุนุญาต

ใหม้าสมคัรสอบแขง่ขนัไดพ้รอ้มกบัใบสมคัรสอบ   หากไมม่หีนงัสอืรบัรองดงักลา่วผูน้นัไมม่สีทิธิเขา้สอบสาํหรบัการ

สอบแขง่ขนัครงันนั (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลง

วนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  66    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกว่า  5  

วนัทาํการ (ยกเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเตมิ ฉบบัท ี 12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลง

วนัท ี17  กนัยายน  2547  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี9/2547 เมอืวนัท ี  17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  67    การตดัสนิวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หถ้อืเกณฑว์่า  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละ

ภาคทสีอบตามหลกัสูตรไมต่าํกวา่รอ้ยละ  60   ทงันี  ใหค้าํนึงถงึหลกัวชิาการวดัผลดว้ย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  68   ในการสอบแขง่ขนั จะตอ้งทาํการสอบตามหลกัสูตรทุกภาค และคณะกรรมการดาํเนินการ

สอบแขง่ขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป   หรอืภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่ง

ก่อน  แลว้จึงใหผู้ท้สีอบไดค้ะแนนตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้  67  สอบในภาคอืนต่อไปก็ได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  69    กรณีทตีรวจสอบพบว่าผูเ้ขา้สอบแขง่ขนั มกีารทุจรติหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจทาํให ้

เกิดความไมเ่ป็นธรรมในระหว่างดาํเนินการสอบแขง่ขนัได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั รายงานใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทราบ เพอืพจิารณาว่าจะสมควรยกเลกิการสอบครงันนัทงัหมด  หรือยกเลกิการสอบแขง่ขนัเฉพาะวชิา

ใด หรือเฉพาะภาคใดแลว้ ใหด้าํเนินการสอบแขง่ขนัเฉพาะวชิานนั หรือเฉพาะภาคนนัใหม ่โดยผูท้ทีจุริตหรือผูท้มีส่ีวน

เกียวขอ้งกบัการทจุริตในการสอบแขง่ขนัครงันนั ไมม่สีทิธิเขา้สอบแขง่ขนัอีก หากตรวจพบการทุจรติหรอืส่อไปในทาง

ทุจริตภายหลงัทมีกีารสอบเสรจ็สนิแลว้ ก่อนประกาศผลการสอบแขง่ขนัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั สอบ

ขอ้เทจ็จริง เมอืปรากฏหลกัฐานชดัแจง้ว่าบุคคลหนึงบุคคลใดทุจริตในการสอบแขง่ขนั หรือมส่ีวนร่วมในการทุจรติ 

คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั สอบขอ้เทจ็จริง เมอืปรากฏหลกัฐานชดัแจง้วา่บุคคลหนึงบุคคลใดทุจริตในการอ

สบแขง่ขนั หรือมส่ีวนร่วมในการทุจริต คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั อาจใชดุ้ลยพนิิจตดัสทิธิผูส้มคัร

สอบแขง่ขนันนัได ้(ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน  ในแก้ไขเพมิเติม ฉบบัที  21  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์   ลง

วนัที 27  พฤษภาคม  2548  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์ ครังที 5/2548 เมือวนัที   27  พฤษภาคม  2548) 

  ขอ้  70    เมอืไดด้าํเนินการสอบแขง่ขนัเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัรายงาน

ผลการสอบต่อองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   เพอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะไดป้ระกาศขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดต่้อไป
(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  

2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  71    การขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้ ใหเ้รยีงลาํดบัทจีากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงลงมาตามลาํดบั              

ในกรณีทมีผูีส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัที
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สูงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะ

ตาํแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกวา่   ถา้ไดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งเทา่กนั   ใหผู้ไ้ด ้

คะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้วามสามารถทวัไปมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกวา่  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเท่ากนัอกี  ก็

ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกว่า (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบั

ที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  

2547) 

  ขอ้  72    บญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้มเ่กิน  2 ปี  นบัแต่วนัขนึบญัช ี แต่ถา้มกีารสอบแขง่ขนั 

อย่างเดยีวกนันนัอกี   และไดข้นึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้  บญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดค้รงัก่อนเป็นอนัยกเลกิ  เวน้แต่

ในกรณีทไีดม้กีารเรยีกตวัผูส้อบแขง่ขนัไดผู้ใ้ดใหม้ารายงานตวัเพอืรบัการบรรจุไปแลว้บญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดค้รงัก่อนนนั

ยงัคงมผีลใชไ้ดต่้อไป แต่ทงันีตอ้งไมเ่กิน  30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัทบีญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดน้นัมอีายุครบ  2  ปี หรอื

วนัทขีนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้หม ่แลว้แต่กรณี (ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน  ในแก้ไขเพิมเติม ฉบบัที  

12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวัดกาฬสนิธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์ ครังที 9/2547 เมือ

วนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  73    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเจา้ของบญัชสีอบแขง่ขนัทไีดด้าํเนินการและมอีาํนาจ

พจิารณาอนุญาตใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอืน หรอืส่วนราชการอืน  ทมีคีวาม

ประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชสีอบแขง่ขนัดงักลา่ว  เพอืแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หด้าํรงตาํแหน่งสายงานเดยีวกนัในส่วนราชการ

นนั  โดยใหเ้รียกบรรจุและแต่งตงัตามลาํดบัททีสีอบแขง่ขนัได ้ ตามบญัชกีารสอบนนั (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  74   ผูใ้ดไดข้นึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้ ถา้มกีรณีอย่างใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี  ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ

การขนึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้  คือ 

(1) ผูน้นัไดข้อสละสทิธิรบัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบได ้

(2) ผูน้นัไมม่ารายงานตวัเพอืรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายในเวลาทผูีด้าํเนินการสอบแขง่ขนั   

หรือผูม้อีาํนาจสงับรรจุและแต่งตงักาํหนด  โดยมหีนงัสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(3) ผูน้นัมเีหตุไมอ่าจเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการไดต้ามกาํหนดเวลาทจีะบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่ง                

ทสีอบได ้

(4) ผูน้นัประสงคจ์ะรบัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดโ้ดยการโอน แต่ส่วน

ราชการทจีะบรรจุไมร่บัโอน  และไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้แลว้วา่จะไมร่บัโอน  ผูน้นัจึงไมป่ระสงคจ์ะรบัการบรรจ ุ

(5)  ผูน้นัไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบไดไ้ปแลว้  ใหย้กเลกิการขนึบญัชผูีน้นัไว ้                

ในบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดทุ้กบญัชใีนการสอบครงัเดยีวกนั (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  

12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  75    ผูใ้ดถูกยกเลกิการขนึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดบ้ญัชใีดไปแลว้ ถา้บญัชนีนั 

ยงัไมย่กเลกิ  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็ว่ามเีหตอุนัสมควร  จะอนุมตัิใหข้นึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชเีดมิ

เป็นลาํดบัแรกทจีะบรรจุในครงัต่อไปตามเดมิก็ได ้   สาํหรบัผูซ้งึถูกยกเลกิการขนึบญัช ีเนืองจากไปรบัราชการทหารตาม

ACER
Typewriter
51



 22

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  เมอืออกจากราชการทหารโดยไมม่คีวามเสยีหาย  และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการ

ในตาํแหน่งทสีอบได ้และบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดน้นัยงัไมย่กเลกิใหข้นึบญัชผูีน้นัไวใ้นบญัชเีดมิเป็นลาํดบัแรกทจีะบรรจุใน

ครงัต่อไป (ยกเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเติม ฉบบัท ี 12  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี17  กนัยายน  

2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี9/2547 เมือวนัท ี  17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  76  การดาํเนินการสอบแขง่ขนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั 1 ชดุ  และสาํเนาประกาศ 

รบัสมคัรสอบ  2  ชดุ   ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนเริมรบัสมคัรสอบ 

ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ โดยใหส่้งสาํเนาประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนัจาํนวน  1  ชดุใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตาํบล (ก.อบต.) ทราบดว้ย 

(2)   เมอืการสอบเสรจ็สนิ  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ แต่ไมเ่กิน  30 วนัทาํการ  นบัแต่วนัประกาศผลสอบ  

โดยใหส่้งเอกสารดงัต่อไปนี 

(ก) บญัชกีรอกคะแนน             1   ชดุ 

(ข) สาํเนาบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้   1   ชดุ 

    (3)   เมอืมกีารยกเลกิการขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้ หรือขนึบญัชไีวต้ามเดมิใหร้ายงาน   ไปยงั

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ไมน่อ้ยกว่า  7  วนัทาํการ แต่ไมเ่กิน  30  วนัทาํการ นบัแต่วนั

ยกเลกิหรือขนึบญัชนีนั 

      (4)  หากมกีารเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ ประกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้สอบ กาํหนด

วนั  เวลา  และสถานทสีอบ  ประกาศผลสอบและอืน ๆ  นอกจากทกีาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานคณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทสุีด (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  12  ตาม

ประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

 

สว่นที  2 

การคดัเลือกกรณีทีมีเหตุพเิศษ 

  ขอ้  77    การคดัเลอืก กรณีทมีเีหตพุเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัเพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ

และแต่งตงัใหเ้ป็นพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัตามขอ้  54  (2)   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก ในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมส่ามารถดาํเนินการไดอ้าจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลดาํเนินการแทนใหก่้อน หากไมส่ามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัดาํเนินการ

แทนได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  

กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  78    การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั   ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก  อาจพจิารณาดาํเนินการโดย  วธิีสมัภาษณ์  

วธิีสอบขอ้เขยีน วธิีสอบปฏบิตัิ หรอืวธิอีืนใดวธิีหนึงหรอืหลายวธิกี็ไดต้ามความเหมาะสม  โดยกาํหนดดงัต่อไปนี 
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(1) ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลอืกแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก 

(2)  ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะ               

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

  ขอ้  79   องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล อาจคดัเลอืกบุคคลเพอืบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบล ในกรณีทมีเีหตพุเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัไดใ้นกรณี ดงันี 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล ทุนเลา่เรียนหลวงหรอืทุนขององคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบล เพอืศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 

( ก.อบต.จงัหวดั ) อนุมตัิใหส่้วนราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั

โดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศึกษาในคุณวุฒทิคีณะกรรมการกลางพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืกเพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษได ้

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้  ซงึไมส่ามารถรบัการบรรจุไดเ้มอืถงึลาํดบัทที ี

สอบได ้เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และไดม้ารายงานตวัขอรบั

การบรรจ ุ เมอืบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้ซงึถูกยกเลกิการขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดเ้นืองจาก

ไดม้ารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุแลว้  แต่มเีหตผุลทไีมอ่าจเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดต้าม

กาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตงับุคคลทมีคีวามรู ้ ความสามารถและความชาํนาญสูง เขา้รบัราชการ

ในฐานะผูช้าํนาญการ 

   ( 7) กรณีอืน ๆ ตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.)กาํหนด (ยกเลกิขอ้ความเดมิ 

และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี17  กนัยายน  2547  มต ิ

ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี9/2547 เมอืวนัท ี  17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  80  การคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัตามขอ้  79  เพอืบรรจุบุคคล

เป็นพนกังานส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก   

การคดัเลอืกเพอืบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล  ทุนเลา่เรยีนหลวงหรือทุนขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เพอืศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามขอ้ 79 (1)   หรือผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อนุมตัิใหส่้วนราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ  เพอืเขา้รบัราชการ

ในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนนัโดยเฉพาะ ตามขอ้ 79 (2)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการดงันี 

(1) ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจุ   ยนืใบสมคัรตามแบบทกีาํหนดพรอ้มหลกัฐานการศึกษา

และเอกสารอืนทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด 

(2) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกขนึคณะหนึง จาํนวน 

ไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ยนาบยกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูท้รงคุณวุฒแิละผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง 

โดยเลอืกบุคคลทเีหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
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(3)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกพจิารณาคดัเลอืกจากใบสมคัร    หลกัฐาน

การศึกษาและเอกสารอืนทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด นอกจากนีอาจใชว้ธิีสมัภาษณ์

เพมิเติมอีกก็ได ้ และในการจดัลาํดบัผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเพอืบรรจเุขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกอาจพจิารณากาํหนดใหผู้ม้คีะแนนผลการเรียนเฉลยีตลอด

หลกัสูตรสูงเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัตน้สามารถไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการก่อน   หรือพจิารณาบรรจุตามองคป์ระกอบอืนที

คณะกรรมการเหน็ 

สมควรก็ได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  

กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  81    การคดัเลอืกผูส้าํเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืกเพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษได ้ ตามขอ้ 79 (3) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดาํเนินการ ดงันี 

       (1)  ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก  ใหร้ะบุรายละเอียดในเรือง ชอืตาํแหน่งทจีะบรรจุและแต่งตงั

คุณสมบตัิทวัไปและคุณสมบตัิเฉพาะของผูม้สีทิธิสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกสาํหรบัตาํแหน่งนนั      เงนิเดอืนทจีะไดร้บั  

สาํหรบัตาํแหน่งนนั ตามคุณวุฒเิฉพาะของผูม้สีทิธิสมคัรคดัเลอืก  วนั  เวลา   และสถานทรีบัสมคัร   แบบใบสมคัร   

คุณวุฒกิารศึกษา   เอกสารและหลกัฐานทใีชใ้นการสมคัร  ทงันีการประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกนนั  ใหปิ้ดไวใ้นทเีปิดเผย  

ณ  สถานทรีบัสมคัรก่อนวนัทเีริมรบัสมคัรคดัเลอืกไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการและจะประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรอื

ทางอืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้

       (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุ ยนืใบสมคัรตามแบบทกีาํหนด พรอ้มหลกัฐาน  การศึกษา

และเอกสารอืนทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกกาํหนด       โดยใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเสยี 

ค่าธรรมเนียมเขา้รบัการคดัเลอืก  สาํหรบัตาํแหน่งทสีมคัรตามอตัรา ดงันี 

- ตาํแหน่งระดบั  1  หรอืตาํแหน่งระดบั  2  ตาํแหน่งละไมต่าํกว่า 50  บาท  

แต่ไมเ่กิน  100  บาท 

- ตาํแหน่งระดบั  3  ขนึไป  ตาํแหน่งละไมต่าํกวา่ 100  บาท  แต่ไมเ่กิน 200 บาท  

       ค่าธรรมเนียมสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกนี  จะไมจ่่ายคืนใหเ้มอืไดม้กีารรบัสมคัรเสรจ็เรียบรอ้ย 

ถูกตอ้งแลว้ 

       (3)  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกขนึคณะหนึง  จาํนวน 

ไมน่อ้ยกวา่  5  คน ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูแ้ทนหน่วยราชการ และผูแ้ทน

หน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง โดยคดัเลอืกบุคคลทเีหมาะสมเป็นประธานกรรมการ    

(4) คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก  อาจพจิารณาคดัเลอืกโดยวธิสีมัภาษณ์  วธิีสอบขอ้เขยีน  

วธิีสอบปฏบิตัิ หรอืวธิอีืนใด วธิีหนึงหรอืหลายวธิีก็ไดต้ามความเหมาะสมในการนี คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกอาจ

ตงักรรมการสมัภาษณ ์ กรรมการออกขอ้สอบ  หรอืกรรมการทดสอบการปฏบิตัิงานหรือกรรมการอืนหรอืเจา้หนา้ทใีห ้

ดาํเนินการในเรอืงต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 
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  (5)  เมอืไดด้าํเนินการคดัเลอืกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกรายงานผลการ 

คดัเลอืกต่อผูด้าํเนินการคดัเลอืก  โดยจดัทาํบญัชรีายชอืผูท้ผี่านการคดัเลอืกและจดัเรยีงลาํดบัตามผลคะแนนตาม (4)  

เพอืผูด้าํเนินการคดัเลอืกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลอืก และบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทคีดัเลอืกตามลาํดบัต่อไป 

  (6)  ในกรณีทมีผูีผ้า่นการคดัเลอืกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมตีาํแหน่งว่างเพมิอกีก็

อาจบรรจุและแต่งตงัผูผ้า่นการคดัเลอืกทเีหลอือยู่ในลาํดบัทถีดัไปตามประกาศผลการคดัเลอืกนนั หรอือาจดาํเนินการ

คดัเลอืกใหมก่็ได ้ ทงันี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ใน

แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   

17  กนัยายน  2547) 

 

  ขอ้  82    การคดัเลอืกผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซงึไมส่ามารถรบัการบรรจุไดเ้มอืถงึลาํดบัททีสีอบได ้          

เนืองจากอยู่ในระหวา่งการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  และไดม้ารายงานตวัขอรบัการ 

บรรจุ เมอืบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถู้กยกเลกิไปแลว้ ตามขอ้ 2(4)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็น

ผูด้าํเนินการคดัเลอืก  ดงัต่อไปนี 

       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจยุนืใบสมคัรตามแบบทกีาํหนดและหนงัสอืรบัรองประวตัิการ

รบัราชการทหารตามแบบทกีาํหนด  พรอ้มดว้ยสาํเนาหลกัฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐานการรบัราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  

       (2)  เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า  ผูน้นัพน้จากราชการทหารโดยไมม่ี

ความเสยีหายและมารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุเขา้รบัราชการภายใน 180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  

       (3)  หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมตีาํแหน่งทผูีน้นัสอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ใหด้าํเนินการ 

สงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ 

ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

 

  ขอ้  83    การคดัเลอืกผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซงึถูกยกเลกิการขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดเ้นืองจาก                

ไดม้ารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุแลว้  แต่มเีหตผุลทไีมอ่าจเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้

ตามกาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั ตามขอ้ 79  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการ   

ดงัต่อไปนี 

       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจยุนืหนงัสอืแสดงความประสงคข์อบรรจเุขา้รบัราชการและเขา้

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการภายใน 15  วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั  

       (2)  เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดพ้จิารณาแลว้   เหน็สมควรทจีะบรรจุผูน้นัเขา้รบัราชการ 

       (3)  หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมตีาํแหน่งทผูีน้นัสอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ ใหด้าํเนินการ  

สงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ 

ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

   

 

ACER
Typewriter
55



 26

  ขอ้  84    การคดัเลอืกบุคคลทมีคีวามรู ้ความสามารถและความชาํนาญสูง เพอืบรรจเุขา้รบั

ราชการในฐานะผูช้าํนาญการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก  โดย

ดาํเนินการตามทกีาํหนดในประกาศกาํหนดการบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน  ในแก้ไขเพมิเติม ฉบบัที  13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์    ลงวนัที 17  

กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  85    เมอืไดม้กีารดาํเนินการคดัเลอืก ตามทกีาํหนดในประกาศนี  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ดาํเนินการ  ดงัต่อไปนี 

(1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืก 1 ชดุ   และสาํเนาประกาศ     

รบัสมคัรคดัเลอืก 2 ชดุ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนเริมรบัสมคัรคดัเลอืกไมน่อ้ย

กว่า 7 วนัทาํการ โดยใหส่้งสาํเนาประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกจาํนวน 1 ชดุ ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล    

( ก.อบต. ) ทราบดว้ย 

     (2)   เมอืการคดัเลอืกเสรจ็สนิ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ภายใน  5  วนัทาํการ นบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลอืก หรอืดาํเนินการคดัเลอืกแลว้

เสร็จ โดยใหส่้งสาํเนาบญัชผูีไ้ดร้บัการคดัเลอืก  1  ชดุ  หรอืรายงานผลการคดัเลอืก  1  ชดุ 

       (3)  หากมกีารเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัร    ประกาศผลการคดัเลอืกและ  อืน ๆ   

นอกจากทกีาํหนดไวเ้ดมิ  ใหร้ายงานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทสุีด (ยกเลกิขอ้ความ

เดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 13  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี17  กนัยายน  2547  

มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี9/2547 เมอืวนัท ี  17  กนัยายน  2547) 

สว่นที  3 

การสอบคดัเลอืก 

  ขอ้  86    การสอบคดัเลอืกเพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งตามขอ้ 54 (3) (สอบ

คดัเลอืกเปลยีนสายงาน) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลอืกในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ไมส่ามารถดาํเนินการได ้อาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ดาํเนินการแทนใหก่้อน หาก

ไมส่ามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้โดยแต่งตงัคณะกรมการสอบคดัเลอืก 

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  7  คน ตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนด (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  87    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการสอบคดัเลอืกขนึคณะหนึงจาํนวน 

ไมน่อ้ยกวา่  7  คน  ดงันี 

      (1)  กรณีการสอบคดัเลอืกเปลยีนสายงานผูป้ฏบิตัิเป็นสายงานผูบ้ริหาร ใหแ้ต่งตงักรรมการ 

ประกอบดว้ย 

- ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 1  คน       ประธานกรรมการ 

- ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 2  คน       กรรมการ 
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- ผูท้รงคุณวุฒ1ิ  คน           กรรมการ 

- นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล          กรรมการ 

  หรือผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  1  คน         

- ทอ้งถนิจงัหวดั            กรรมการ 

- ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล          กรรมการ 

- ผูแ้ทนพนกังานส่วนตาํบล ซงึนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแต่งตงั   เลขานุการ 

      (2)  กรณีการสอบคดัเลอืกในสายงานผูป้ฏบิตัใิหแ้ต่งตงัผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนหน่วยราชการที

เกียวขอ้ง  และพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรรมการ  โดยคดัเลอืกบคุคลทเีหมาะสมจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถนิ 

ฝ่ายผูท้รงคุณวุฒ ิและผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้งคนหนึงเป็นประธานกรรมการ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  88    คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกอาจตงักรรมการออกขอ้สอบ กรรมการประเมนิ 

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  หรอืกรรมการหรอืเจา้หนา้ทดีาํเนินการในเรอืงการกรอกคะแนนหรอืเรอืงอืน ๆ  ทเีกียวกบั

การสอบคดัเลอืกไดต้ามความจาํเป็น (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.

จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

 

ขอ้  89    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกกาํหนดวนั  เวลา  สถานทสีอบขอ้เขยีน                   

สมัภาษณ์  และระเบยีบเกยีวกบัการสอบไดเ้ท่าทจีาํเป็น  และไมข่ดัต่อหลกัสูตรและวธิีการดาํเนินการเกยีวกบัการสอบ

คดัเลอืกนี  แลว้ใหป้ระธานกรรมการสอบคดัเลอืกประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกว่า   5 วนัทาํการ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และ

ใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  90    หลกัสูตรและวธิีการสอบคดัเลอืก   ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดทา้ยประกาศนี (ยกเลิกขอ้ความ

เดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.

จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 
ขอ้  91    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบุชอืตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   

คุณสมบตัิของผูม้สีทิธิสมคัรสอบ  หลกัสูตรและวธิกีารสอบคดัเลอืก  และขอ้ความอืนทผูีส้มคัรสอบควรทราบ โดยปิด

ประกาศไวใ้นทเีปิดเผย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดั

กาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  92    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหม้เีจา้หนา้ทรีบัสมคัรสอบโดยใหม้กีาํหนดเวลารบั 

ใบสมคัรสอบ  ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัทาํการ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ 

ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  93    ผูม้สีทิธิสมคัรสอบคดัเลอืกจะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถว้นตามทกีาํหนดในประกาศ 

รบัสมคัรสอบคดัเลอืก  ตามขอ้ 91 ในวนัรบัสมคัรสอบคดัเลอืก  (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  

กนัยายน  2547)        
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ขอ้  94    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศรายชอืผูม้สีทิธเิขา้สอบก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกว่า  5  

วนัทาํการ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  

กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  95    การตดัสนิวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลอืกได ้ ใหถ้อืเกณฑว์่าตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละ

ภาคทสีอบตามหลกัสูตรไมต่าํกวา่รอ้ยละหกสบิ  ทงันีใหค้าํนึงถงึหลกัวชิาวดัผลดว้ย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

     ขอ้  96    การสอบคดัเลอืกจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาค    คณะกรรมการดาํเนินการสอบ             

คดัเลอืกจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป  หรือภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งก่อน 

แลว้จึงใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้ 95  สอบในภาคอืนต่อไปก็ได ้(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความ

ใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 

9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  97    ในกรณีทปีรากฏวา่มกีารทุจริต หรือส่อไปในทางทุจรติอนัอาจทาํใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรม

ในการสอบคดัเลอืก  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืกรายงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทราบเพอืพจิารณาวา่

จะสมควรยกเลกิการสอบคดัเลอืกครงันนัทงัหมด   หรือจะพจิารณายกเลกิการสอบภาคทเีกิดการทจุริตหรือส่อไปในทาง

ทุจริตตามแต่จะเหน็สมควร   ถา้หากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใหย้กเลกิการสอบคดัเลอืกเฉพาะภาคใดแลว้    ก็ให ้

ดาํเนินการสอบคดัเลอืกเฉพาะภาคนนัใหม ่ สาํหรบัผูท้มีส่ีวนเกียวขอ้งกบัการทจุริตหรอืส่อไปในทางทุจริตไมม่สีทิธิเขา้

สอบอีกต่อไป(ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 

17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  98    เมอืไดด้าํเนินการสอบคดัเลอืกเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืก 

รายงานผลการสอบต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพอืจะไดป้ระกาศรายชอืผูส้อบคดัเลอืกไดต่้อไป (ยกเลิกขอ้ความเดิม และ

ใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  99   การขนึบญัชผูีส้อบคดัเลอืกได ้ใหเ้รียงลาํดบัทจีากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลาํดบั  ในกรณีทมีผูีส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่

ในลาํดบัทสูีงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีช ้

เฉพาะตาํแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทสูีงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งเทา่กนั ใหผู้ ้

ไดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัทสูีงกวา่ (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  

ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  100  บญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดใ้หใ้ชไ้ดไ้มเ่กิน 2 ปี นบัแต่วนัขนึบญัช ีแต่ถา้มกีารสอบคดัเลอืก

อย่างเดยีวกนันนัอกี และไดข้นึบญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดใ้หมแ่ลว้  บญัชผูีส้อบคดัเลอืกได ้ ครงัก่อนเป็นอนัยกเลกิ 

  กรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในจงัหวดัมตีาํแหน่งว่างและประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชเีพอืแต่งตงั

ผูส้อบคดัเลอืกไดแ้ทนตาํแหน่งทวี่างใหข้อใชบ้ญัชจีากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหรอืบญัชอีงคก์รอืนใดทอีงคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมอบหมายใหด้าํเนินการภายในจงัหวดัก่อนขอใชบ้ญัชจีากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรอืองคก์รอืนทไีดร้บั
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มอบหมายใหด้าํเนินการสอบในจงัหวดัอนื  และใหข้อใชไ้ดเ้ฉพาะบญัชสีอบคดัเลอืกสายงานผูป้ฏบิตัิเทา่นนัส่วนบญัชี

สอบคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งบริหารใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทไีดด้าํเนินการสอบคดัเลอืก 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนไมส่ามารถขอใชบ้ญัชไีด ้

  ยกเวน้ กรณีการสอบคดัเลอืก เพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงาน  ใหด้าํรงตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล บญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดด้งักลา่วนี  ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กิน 60 วนั นบัแต่วนัขนึบญัช ีทงันี 

ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  14  ตาม

ประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

ขอ้  101  การดาํเนินการสอบคดัเลอืกใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลอืก 1 ชดุ  และสาํเนาประกาศ 

รบัสมคัรสอบ 3 ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนัเริมตน้รบัสมคัรสอบไมน่อ้ย

กว่า  7  วนัทาํการ โดยใหส่้งสาํเนาประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลอืกจาํนวน  1  ชดุ ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล (ก.อบต.) ทราบดว้ย 

(2) เมอืการสอบเสรจ็สนิแลว้  ใหส่้งเอกสารไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.

จงัหวดั )  ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ  แต่ไมเ่กิน  30  วนัทาํการ  นบัตงัแต่วนัประกาศผลสอบ ดงัต่อไปนี 

          (ก)  ขอ้สอบภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  1  ชดุ 

          (ข)  บญัชกีรอกคะแนน  1  ชดุ 

                        (ค)  สาํเนาบญัชผูีส้อบคดัเลอืกได ้ 2  ชดุ 

(3) เมอืมกีารยกเลกิการขนึบญัชสีอบคดัเลอืกได ้ หรือขนึบญัชผูีใ้ดไวต้ามเดมิใหร้ายงานไปยงั  

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ  แต่ไมเ่กิน  30  วนัทาํการ  นบัตงัแต่วนั

ยกเลกิหรือขนึบญัชผูีน้นั 

      (4)  หากมกีารเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ    ประกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้สอบ

กาํหนดวนั เวลา และสถานทสีอบ ประกาศผลสอบหรืออืน ๆ นอกจากทกีาํหนดไวเ้ดมิ ใหร้ายงานไปยงัคณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนทสุีด (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  

14  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

สว่นที  4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  102    การคดัเลอืกเพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตามขอ้  

54 (4)  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืก ในกรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมส่ามารถดาํเนินการ

ได ้อาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลดาํเนินการแทนใหก่้อน หากไมส่ามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้โดยแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืก จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  7  คน ตาม

หลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนด  

  ในกรณีตาํแหน่งบรหิารวา่งลงหลายตาํแหน่งในหลายองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลและในหลายจงัหวดั 

เพอืประโยชนใ์นการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลใหเ้กิดประสทิธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็น
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ส่วนรวม   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลเพอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบลเป็นผูป้ระสานการโอนตามขอ้ 177  ก็ได ้ทงันีตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบลกาํหนด (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 

17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  103  การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ ใหด้าํเนินการ

ได ้ 3  กรณี ดงันี 

(1) การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึในระดบัควบ   

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ 

(2) การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึนอกระดบัควบ    

สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ ตาํแหน่งสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีรือ

ตาํแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ 

(3) การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึสาํหรบัตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.

อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  104    การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึในระดบั

ควบ   สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบตามขอ้  103  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการ

คดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กาํหนด ดงันี 

      (1) พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล 

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ    

      (2) ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยวธิกีารประเมนิบคุคลและประเมนิผลการปฏบิตัิงานทผี่านมาของ

พนกังานส่วนตาํบลผูน้นั  

    (3) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดแบบประเมนิบุคคลและประเมนิผลการปฏบิตัิงานตาม            

(2)  โดยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 

(ก)  ขอ้มลูเกียวกบัผูร้บัการประเมนิ 

(ข)  หนา้ทคีวามรบัผดิชอบและความรูค้วามสามารถทตีอ้งการของตาํแหน่งทจีะประเมนิ             

(ค)  การประเมนิการปฏบิตัิงานและคุณลกัษณะของบุคคลเพอืเลอืนตาํแหน่ง 

(ง)   สรุปความเหน็ในการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

    (4) เกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิวา่พนกังานส่วนตาํบลทจีะผา่นการประเมนิเพอืแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ   ตอ้งมมีาตรฐานเทยีบไดไ้มต่าํกว่าท ีก.พ.กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน 

     (5) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  

กนัยายน  2547) 
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  ขอ้ 105 การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึนอกระดบั

ควบ    สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ตามขอ้  103  ( 2)  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลเป็นผูด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กาํหนด ภายใต ้

เงอืนไข ดงันี 

      (1)  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

      (2) ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลงาน โดยใหม้คีณะกรรมการประกอบดว้ย 

(ก) ประธานใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล หรอืผูท้เีคยเป็นขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนตาํบลทดีาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิสูงกว่าผูข้อประเมนิอย่างนอ้ย  1  ระดบั หรือผูท้รงคุณวุฒิ

เฉพาะดา้นทมีคีวามชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึไมเ่คยเป็นขา้ราชการมาก่อน 

(ข) กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิเีคยเป็นขา้ราชการฝ่ายพลเรอืนหรอืพนกังานส่วนตาํบลทเีคย

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิอย่างนอ้ยเทา่กบัระดบัตาํแหน่งทขีอประเมนิ หรอืผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้น ทมีคีวาม

ชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึมผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 2 คน แต่ไมเ่กิน  5  คน 

(ค) ขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนตาํบล หรือเคยเป็นขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนตาํบล ทเีคย

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิอย่างนอ้ยเทา่กบัระดบัตาํแหน่งทขีอประเมนิ หรอืผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้นทมีคีวาม

ชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึมผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 2  คน แต่ไมเ่กิน  5  คน 

(ง) เลขานุการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัเลขานุการ จาํนวน  1  คน (ยกเลิกขอ้ความ

เดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  22  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 27  พฤษภาคม  2548  มติ ก.อบต.

จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 5/2548 เมือวนัที   27  พฤษภาคม  2548) 

    (3) ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคล  ประเมนิคุณลกัษณะของบุคคล   

และประเมนิผลงานทผีา่นมาของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั 

    (4) ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลงานตาม  (2)  กาํหนดแบบ และวธิีการประเมนิคุณสมบตัิของ

บุคคล คุณลกัษณะของบุคคล   และประเมนิผลงานตาม (3)   โดยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 

 (ก) ขอ้มลูเกียวกบัผูร้บัการประเมนิ ดา้นความรูค้วามสามารถ ความประพฤติและประวตัิ

การรบัราชการ   

 (ข)  หนา้ทคีวามรบัผดิชอบและความรูค้วามสามารถทตีอ้งการของตาํแหน่งทจีะประเมนิ 

 (ค) การประเมนิคุณสมบตัิของบุคคลและความเหมาะสมเพอืเลอืนตาํแหน่ง 

 (ง) สรุปความเหน็ในการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

    (5) เกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิวา่พนกังานส่วนตาํบลทจีะผ่านการประเมนิเพอืแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ ตอ้งมมีาตรฐานเทยีบไดไ้มต่าํกวา่ท ีก.พ.กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรอืน 

   (6) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ    โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ใน

แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   

17  กนัยายน  2547) 
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  ขอ้  106    การคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึนอกระดบั

ควบสาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืตาํแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ ตาม

ขอ้ 103 (3)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทคีณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดภายใตเ้งอืนไข ดงันี 

    (1)  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในระดบัทสูีงขนึ 

      (2) ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงานโดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการให ้

เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.เรือง ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบัเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ

ในสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

    (3) ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคล  ประเมนิคุณลกัษณะของบุคคล  

และประเมนิผลงานทผีา่นมาของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั 

     (4)  ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2) กาํหนดแบบและวธิีการประเมนิคุณสมบตัิของ 

บุคคล คุณลกัษณะของบุคคล และประเมนิผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 

(ก) ขอ้มลูเกียวกบัผูร้บัการประเมนิ ดา้นความรูค้วามสามารถ ความประพฤติและประวตัริบั

ราชการ 

     (ข) หนา้ทคีวามรบัผดิชอบและความรูค้วามสามารถทตีอ้งการของตาํแหน่งทจีะประเมนิ                     

     (ค) การประเมนิคุณสมบตัิของบุคคลและความเหมาะสมเพอืเลอืนตาํแหน่ง 

     (จ) สรุปความเหน็ในการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

    (5) เกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิวา่พนกังานส่วนตาํบลทจีะผ่านการประเมนิเพอืแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ   ตอ้งมมีาตรฐานเทยีบไดไ้มต่าํกว่าท ีก.พ.กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน 

    (6) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ   โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ใน

แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   

17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้ 107 การคดัเลอืก เพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งทสูีงขนึสาํหรบัตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามขอ้103 (4) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืกในกรณีที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมส่ามารถดาํเนินการได ้อาจรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพนกังาส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ดาํเนินการแทนใหก่้อน หากไมส่ามารถทาํไดใ้หร้อ้งขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรฐัดาํเนินการแทนก็ได ้

การคดัเลอืกตามวรรคหนึง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กาํหนดดงันี   

(1) แต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืก  จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  7  คน ประกอบดว้ย 

- ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั) จาํนวน 1  คน เป็น

ประธาน  
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- ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั) จาํนวน 2  

คน กรรมการ 

- ผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 1  คน  กรรมการ 

-  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรอืผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรรมการ 

- ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรรมการ 

- ผูแ้ทนพนกังานส่วนตาํบล ซงึนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแต่งตงั เลขานุการ 

    (2) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก ใหด้าํเนินการโดยวธิีการสมัภาษณ์ วธิกีารประเมนิหรือวธิีอนื 

ใดวธิีหนึงหรือหลายวธิีตามความเหมาะสม โดยกาํหนดรายการดงัต่อไปนี 

1) เกณฑใ์นการคดัเลอืก 

เกณฑใ์นการคดัเลอืกควรพจิารณาว่าผูม้สีทิธิเขา้รบัการคดัเลอืกแต่ละคนมคีวามรู ้

ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณ์และผลงานในอดตี  วสิยัทศันก์ารปฏบิตัิงานในตาํแหน่งทจีะเขา้รบัการคดัเลอืก 

ประวตัิการรบัราชการตลอดจนมพีฤตกิรรมหรือคุณลกัษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยใหผู้ม้สีทิธิเขา้รบัการคดัเลอืก จดัทาํ 

และนาํเสนอวสิยัทศันใ์นการเขา้ดาํรงตาํแหน่งทเีขา้รบัการคดัเลอืก  และนาํเสนอผลงานในอดตีทปีระสบความสาํเรจ็ 

อนัเกิดจากการบริหารงานของผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกมาแลว้ ซงึกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

   1.1) สมรรถนะหลกัทางการบริหาร   การปฏบิตัิงานในหนา้ท ี  ความประพฤติและ 

คุณลกัษณะอืน ๆ จาํนวน 100 คะแนน โดยพจิารณาจาก 

        (1) วสิยัทศันแ์ละผลงานทปีระสบความสาํเรจ็ในอดตี จาํนวน 40 คะแนน 

    ความรอบรูง้านในหนา้ท ีพจิารณาจากความรูง้านในหนา้ทขีองตาํแหน่งทจีะแต่งตงั 

รวมทงัความรูเ้กียวกบัเหตกุารณ์ปจัจุบนัทางเศรษฐกจิสงัคม และการเมอืง โดยพจิารณาจาก 

    (ก) วสิยัทศันใ์นการปฏบิตัิงานในตาํแหน่งทขีอรบัการคดัเลอืก จาํนวน 20 คะแนน 

         วสิยัทศันใ์นการปฏบิตัิงานในตาํแหน่งทจีะขอรบัการคดัเลอืก ผูเ้ขา้รบัการ 

คดัเลอืก จะตอ้งจดัทาํเอกสารเพอืแสดงวสิยัทศันใ์นการปฏบิตัิงานในตาํแหน่งทขีอรบัการคดัเลอืก โดยควรจะนาํเสนอ

ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ดงันี 

• ขอ้มลูส่วนบุคคล 

• แนวคิดในการปฏบิตัิงานในตาํแหน่งทขีอรบัการคดัเลอืก 

• แนวทางพฒันางานในหนา้ท ี

• แนวทางพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหากไดร้บัการคดัเลอืก 

(ข) ผลงานทปีระสบความสาํเรจ็ในอดตี จาํนวน 200 คะแนน 

    ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งจดัทาํเอกสารแสดงผลงานทปีระสบความสาํเร็จ 

มาแลว้ และเกิดผลดแีละเป็นประโยชนต่์อทางราชการ สามารถทจีะนาํไปเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการ

อืนได ้เช่น การจดัโครงการใหม ่ๆ ทปีระชาชนไดร้บัประโยชนจ์าํนวนมาก ๆ หรอื การคิดคน้แนวทางบรหิารงานใหม ่ๆ 

และสามารถนาํไปปฏบิตัจินประสบผลสาํเรจ็ไดผ้ลดยีงิ โดยใหจ้ดัทาํเป็นเอกสารนาํเสนอคณะกรรมการคดัเลอืก (อาจ 

จดัทาํรวมกบัวสิยัทศันก์็ได)้ 

    (2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พจิารณาจาก 
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       (ก) ความรูใ้นการบริหาร จาํนวน 10 คะแนน เช่น หลกัการบรหิารสมยัใหม ่

การบริหารการเปลยีนแปลง การบริหารเชงิกลยุทธ ์เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 

       (ข) ความสามารถในการบริหารอยา่งมอือาชพี จาํนวน 10 คะแนน พจิารณาจาก

การตดัสนิใจ การคิดเชงิกลยุทธ ์ความเป็นผูน้าํ ปฏภิาณไหวพริบความสามารถในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ปญัหาเฉพาะ

หนา้ของผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก 

       (ค) ความสามารถในการบรหิารงานบุคคลจาํนวน 10 คะแนน พจิารณาจากการ

ยดืหยุ่นและปรบัตวั ทกัษะในการสอืสาร การประสานงานกบัส่วนอืน  

    (3) บุคลกิภาพและภาวะผูน้าํ 30 คะแนน โดยพจิารณาจาก 

       (ก) ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรคท์จีาํเป็นสาํหรบันกับริหารพจิารณา

จากการมพีฤตกิรรมทเีหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทแีละภารกจิของส่วนราชการ เช่น  มุง่ประโยชนข์องส่วนรวม  มคีวาม

ซอืสตัย ์ ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลา่วคือ  กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้นาํ กลา้เปลยีน มคีวามโปร่งใส 

       (ข) ความอุตสาหะ พจิารณาจากความมมีานะ อดทน และเอาใจใส่หนา้ทกีาร

งาน กระตอืรอืรน้ในการปฏบิตัิงาน อุทศิเวลาใหก้บัทางราชการ มคีวามขยนัหมนัเพยีร 

       (ค) มนุษยส์มัพนัธ ์พจิารณาจากความสามารถในการปฏบิตัิงานร่วมอบัผูอ้ืน

อย่างมปีระสทิธิภาพ  ยอมรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้ืน  ยอมรบัในความสามารถของผูร่้วมงานทุกระดบั แกไ้ขและลดขอ้

ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอปุสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัประชาชนผูม้า

ติดต่อรวมทงัเตม็ใจในการใหค้วามช่วยเหลอืและบรกิารผูม้าติดต่อ 

       (ง) ความสามารถในการสอืความหมาย พจิารณาจากความสามารถในการแสดง

ความคิดเหน็ทเีกียวขอ้งกบัการปฏบิตัิงาน   การสอืสารกบัผูบ้งัคบับญัชา   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน 

ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 

       (จ) ความมนัคงในอารมณ์ พจิารณาจากความหนกัแน่นของสภาวะอารมณ ์

       (ฉ) ปฏภิาณไหวพริบ พจิารณาจากความสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา

เฉพาะหนา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีและมเีหตผุลเป็นทยีอมรบัได ้

   1.2) คุณสมบตัิของผูส้มคัรคดัเลอืก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดแ้ก่ 

(1) การไดร้บัเงนิเดอืน 20 คะแนน 

(2) วุฒกิารศึกษา 15 คะแนน 

(3) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 20 คะแนน 

(4) อายุราชการ 15 คะแนน 

(5) การรกัษาวนิยั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 15 คะแนน 

(6) ความดคีวามชอบ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 15 คะแนน 

      2) วธิกีารคดัเลอืก 

         กาํหนดวธิีการทใีชใ้นการประเมนิ โดยอาจใชว้ธิีสมัภาษณ์  หรอือาจใชว้ธิกีารอืนเพมิ 

เติมเพอืใหไ้ดข้อ้มลูทจีะแสดงออกถงึความรู ้ ความสามารถ   ความเหมาะสมของผูส้มคัรตามทปีระกาศไวใ้นประกาศ 

รบัสมคัรคดัเลอืก โดยกาํหนดใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งจดัทาํเอกสารในเรืองวสิยัทศันใ์นการปฏบิตัิงานในตาํแหน่ง 
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ทขีอรบัการคดัเลอืก   ตลอดจนจดัทาํเอกสารแสดงผลงานทปีระสบความสาํเร็จ   โดยตอ้งยนืเอกสารตามจาํนวนชดุที

กาํหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลอืกในวนัรบัสมคัรตามทกีาํหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรและใหผู้เ้ขา้

รบัการคดัเลอืกนาํเสนอวสิยัทศันแ์ละผลงานทปีระสบความสาํเรจ็ต่อคณะกรรมการคดัเลอืก ในวนัทเีขา้รบัการคดัเลอืก

ตามทกีาํหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัร 

3) ขนัตอนการคดัเลอืก 

3.1) เมอืจะมกีารคดัเลอืกเพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

ทสูีงขนึสาํหรบัตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทมีตีาํแหน่งว่างแจง้ชอืตาํแหน่ง 

เลขทตีาํแหน่งและขอ้มลูต่าง ๆ สาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณา เช่น หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทปีฏบิตัิ ความรู ้

ความสามารถทตีอ้งการของแต่ละตาํแหน่ง  เป็นตน้  (ตามแบบแนบทา้ย) ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกท ีอบต.แต่งตงั

วเิคราะหง์านในตาํแหน่งทวีา่งหรือจะวา่ง   กาํหนดความรูค้วามสามารถ คุณลกัษณะทจีาํเป็นในการปฏบิตัิงานสาํหรบั

ตาํแหน่ง หรือเป็นการกาํหนดวา่พฤติกรรมแบบใดหรือคุณลกัษณะแบบใดของผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกทจีะสามารถทาํงาน

นนัไดป้ระสบความสาํเรจ็ ซงึไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร การปฏบิตัิงานในหนา้ท ี ความประพฤติ  ประวตัิการ

รบัราชการ และคุณลกัษณะทจีาํเป็นในการปฏบิตัิงาน ซงึอาจพจิารณาแนวคิด ทศันคติ  ค่านิยมสรา้งสรรคข์องนกั

บริหารทพีงึม ี การปฏบิตัิงานทจีาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมอืงและสงัคมทดีตีลอดจน

แรงจูงใจทจีะเป็นแรงขบัใหส้ามารถปฏบิตัิงานไดป้ระสบความสาํเร็จ เป็นตน้ 

     3.2) คณะกรรมการคดัเลอืกกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ขนัตอนในการคดัเลอืก พนกังาน

ส่วนตาํบลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่างใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและวธิีการคดัเลอืก คุณสมบตัิมสีทิธิเขา้รบัการ 

คดัเลอืก และประกาศใหท้ราบทวักนั ดงันี 

           (1) กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกว่าแต่ละพฤติการณห์รือคุณลกัษณะต่าง ๆ 

นนั ควรจะพจิารณาจากขอ้มลูใดประกอบการพจิารณาเพอืใหท้ราบถงึความรูค้วามสามารถ ทกัษะของผูบ้ริหาร เช่น 

พจิารณาจากประวตัิการทาํงาน   ประวตัิส่วนบุคคล   ประสบการณ์  การฝึกอบรม และดูงาน ผลการปฏบิตัิงานตาม 

เป้าหมายในอดตีดา้นบรหิารการจดัการ วสิยัทศัน ์เป็นตน้ 

           (2) กาํหนดวธิีการทใีชใ้นการประเมนิ โดยใชว้ธิีการสมัภาษณ์ หรอือาจใชว้ธิกีารอืน 

เพมิเติม   โดยใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลอืกนาํเสนอวสิยัทศันแ์ละผลงานทปีระสบความสาํเร็จทผีา่นมาเพอืใหไ้ดข้อ้มลูทจีะ 

แสดงออกถงึความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตาํแหน่งทเีปิดคดัเลอืก ทงันี ใหร้ะบุจาํนวนเอกสาร

ทตีอ้งจดัส่ง กาํหนดวนัส่งเอกสารวสิยัทศันแ์ละผลงานและกาํหนดเสนอวสิยัทศันแ์ละผลงานในวนัคดัเลอืก (สมัภาษณ)์ 

           (3) ใหป้ระกาศกาํหนดวนั เวลา สถานทรีบัสมคัร โดยมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 15  

วนัทาํการ  และใหป้ระกาศรายชอืผูม้สีทิธิเขา้รบัการคดัเลอืก และใหป้ระกาศกาํหนดวนั เวลา สถานทดีาํเนินการคดัเลอืก 

ระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก ก่อนวนัดาํเนินการคดัเลอืกไมน่อ้ยกว่า 5 วนัทาํการ 

           (4) การประกาศรบัสมคัร  และรบัสมคัร  ใหก้าํหนดวนัคดัเลอืกใหพ้รอ้มกนั 

ทวัประเทศปีละไมเ่กิน 4 ครงั ดงันี 

      1) ครงัท ี1 วนัเสารท์สีองของเดอืนมนีาคม 

      2) ครงัท ี2 วนัเสารท์สีองของเดอืนมถินุายน 

      3) ครงัท ี3 วนัเสารท์สีองของเดอืนกนัยายน 

      4) ครงัท ี4 วนัเสารท์สีองของเดอืนธนัวาคม 
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           (5) ใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลอืกเสนอเอกสารแสดงวสิยัทศันแ์ละผลงานทปีระสบ

ความสาํเรจ็ตามจาํนวนทกีาํหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลอืกในวนัรบัสมคัร เพอืใหค้ณะกรรมการ

คดัเลอืกไดศึ้กษาพจิารณาก่อน 

           (6) ในการดาํเนินการคดัเลอืก ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการคดัเลอืกเสนอรายชอื

พนกังานส่วนตาํบลทสีมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกในตาํแหน่งทจีะแต่งตงั ซงึมคุีณสมบตัิครบถว้น และอยู่ในหลกัเกณฑท์จีะ

เลอืนขนึดาํรงตาํแหน่งทจีะแต่งตงัไดต่้อคณะกรรมการคดัเลอืก โดยขอ้มลูดงักลา่ว จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

      (ก) รายละเอียดเกียวกบัหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ และความตอ้งการของตาํแหน่ง

ทจีะแต่งตงั  เช่น ขอบเขตของงานในหนา้ทขีองตาํแหน่ง  ลกัษณะงานเทคนิคและวธิีการทาํงานการควบคุมบงัคบับญัชา 

ความสมัพนัธก์บัตาํแหน่งอืน และขอ้มลูอืน ๆ เกียวกบังานของตาํแหน่งทจีะแต่งตงัอนัจะเป็นประโยชนต่์อการใชดุ้ลพนิิจ

ของคณะกรรมการคดัเลอืกตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลทจีะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพหรอืคุณลกัษณะที

พงึประสงค ์ และจาํเป็นต่อการปฏบิตัิงานในตาํแหน่ง เป็นตน้ 

      (ข) ขอ้มลูพนืฐานเกยีวกบัประวตักิารรบัราชการ และประวตัิส่วนตวัของผูส้มคัร

เขา้รบัการคดัเลอืก เสนอชอืเพอืรบัการพจิารณาความเหมาะสมทกุคน  รวมทงัประวตัิการศึกษาการฝึกอบรม  ดูงาน 

ประสบการณ์  ความสามารถ  ความชาํนาญ  หรอืคุณลกัษณะพเิศษ  ผลงานสาํคญัพเิศษหรอืผลงานทเีป็นทปีระจกัษ ์

ในความสามารถของขา้ราชการ ประวตัิทางวนิยัในอดตีของพนกังานผูน้นัซงึควรเป็นขอ้มลูทเีก็บอยา่งเป็นระบบ และ

ไดร้บัการแกไ้ขเพมิเติมใหส้มบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

       (ค) ขอ้มลูยอ้นหลงั 2 ปี เกียวกบัผลการปฏบิตัิงานประจาํปีของผูส้มคัรเขา้รบั

การคดัเลอืกทกุคน 

   4) ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกรวมคะแนนจากการดาํเนินการคดัเลอืกแลว้จดัลาํดบัจากผูท้ไีด ้

คะแนนสูงสุดไปหาผูท้ไีดค้ะแนนตาํสุดและใหพ้จิารณาผูท้มีอียู่ในลาํดบัทดีกีวา่จะไดร้บัการแต่งตงัก่อนผูท้อียู่ในลาํดบั

ถดัไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเทา่กนัใหจ้ดัลาํดบัผูท้คีะแนนเท่ากนั ดงันี 

(ก) ถา้คะแนนรวมเท่ากนัใหพ้จิารณาจากคะแนนสมัภาษณ์ก่อน 

(ข) ถา้คะแนนสมัภาษณเ์ท่ากนัใหพ้จิารณาจากผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง 

ในตาํแหน่งระดบัปจัจุบนัก่อน 

(ค) ถา้ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในตาํแหน่งและระดบัพรอ้มกนัใหพ้จิารณาจาก 

เงนิเดอืนมากกว่า 

(ง) ถา้เงนิเดอืนเทา่กนั ใหพ้จิารณาจากอายุราชการ 

(จ) ถา้อายุราชการเทา่กนั ใหพ้จิารณาจากเครืองราชอิสรยิาภรณ์ชนัสูงกว่า 

(ฉ) ถา้ไดร้บัเครืองราชอิสริยาภรณ์ชนัเดยีวกนัใหพ้จิารณาผูใ้ดไดร้บัก่อน 

(ช) ถา้ไดร้บัเครืองราชอิสริยาภรณ์ในชนัเดยีวกนัพรอ้มกนัใหพ้จิารณาผูใ้ดมอีายุมากกวา่ 

5) เมอืไดด้าํเนินการคดัเลอืกเสรจ็แลว้ ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกรายงานผลการ 

คดัเลอืกต่อองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล โดยจดัทาํบญัชรีายชอืผูท้ผีา่นการคดัเลอืกและจดัเรียงลาํดบัตามผลคะแนนรวม

โดยใหร้ะบุคะแนนทไีดไ้วใ้นประกาศดว้ย เพอืจะไดป้ระกาศผลการคดัเลอืก และแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงั

ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกใหด้าํรงตาํแหน่งทคีดัเลอืกตามลาํดบัต่อไป 
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6) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัผูไ้ดร้บัคดัเลอืกใหด้าํรงตาํแหน่งตามลาํดบัที

ในประกาศผลการคดัเลอืก  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  

7) ในกรณีทมีผูีผ้่านการคดัเลอืกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งทวี่าง และภายหลงัมตีาํแหน่งว่าง

เพมิอกี กอ็าจใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทอียู่ในลาํดบัทถีดัไปตามประกาศผลการคดัเลอืก

นนัใหด้าํรงตาํแหน่งได ้ภายใน  60  วนั หรืออาจดาํเนินการคดัเลอืกใหมก่็ได ้ ทงันีใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลง

วนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้  108  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล รายงานการดาํเนินการคดัเลอืก ดงันี 

        (1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืก 1 ชดุ   และสาํเนาประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการ

คดัเลอืก  2  ชดุ  ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนเริมรบัสมคัรไมน่อ้ยกวา่  

7  วนัทาํการ โดยใหส่้งสาํเนาประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก  1  ชดุ  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) 

ทราบดว้ย 

(2)   เมอืการคดัเลอืกเสร็จสนิใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล รายงานไปคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ภายใน 5  วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลอืก โดยใหส่้งเอกสารดงัต่อไปนี 

             (ก)  สาํเนาบญัชกีารกรอกคะแนน     1   ชดุ 

    (ข)  สาํเนาประกาศผลการคดัเลอืก    1   ชดุ 

       (3)  หากมกีารเปลยีนแปลงในการประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก  ประกาศรายชอืผูม้สีทิธิ

เขา้รบัการคดัเลอืก กาํหนดวนั เวลา และสถานทดีาํเนินการคดัเลอืก ประกาศผลการคดัเลอืกและอืน ๆ  นอกจากที

กาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  โดยด่วนทสุีด (ยกเลิกขอ้ความเดิม 

และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  15  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

หมวด  5 

การบรรจุและแต่งตงั 
 

ขอ้  109    การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหบ้รรจุและแต่งตงัจากผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งนนั โดยบรรจุและแต่งตงัตามลาํดบัทใีน

บญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้

กรณีองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไมม่บีญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งใด  อาจบรรจุและแต่งตงัผูส้อบ

แขง่ขนัไดโ้ดยขอใชบ้ญัชผูีส้อบแขง่ขนัของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล หรอืคณะกรมการขา้ราชการหรอืพนกังาน

ส่วนทอ้งถนิอืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  หรอืส่วนราชการอืนในตาํแหน่งเดยีวกนักบัตาํแหน่งทจีะบรรจเุขา้รบั

ราชการหรอืตาํแหน่งอืนทกีาํหนดคุณวุฒติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดในมาตรฐานทวัไปของ

ตาํแหน่งนนั  

สาํหรบัผูส้อบแขง่ขนัไดต้ามบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้นบญัชขีองคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลอืน 

หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนตามวรรคสอง แต่ไมป่ระสงคจ์ะไปบรรจุและแต่งตงัตามทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ACER
Typewriter
67



 38

ขอใชบ้ญัชยีงัถอืวา่เป็นผูส้อบแขง่ขนัไดต้ามบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดต้ามบญัชคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลเดมิหรอื

ตามบญัชขีององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถขอใชบ้ญัชสีอบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งทมีรีะดบัสูงกว่าบรรจุและ

แต่งตงัในตาํแหน่งทมีรีะดบัตาํกวา่จากบญัชกีารสอบแขง่ขนัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรอืขอใชบ้ญัชขีององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิอืนในจงัหวดั โดยมเีงอืนไขว่าบญัชกีารสอบแขง่ขนัตอ้งเป็นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนั ซงึมคุีณวุฒิ

เหมอืนกนั ในขณะบรรจุแต่งตงัจะตอ้งไมม่บีญัชผูีส้อบแขง่ขนัในตาํแหน่งนนั ผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่ง

ดงักลา่วตอ้งสมคัรใจโดยไมม่ผีลกระทบต่อการเปลยีนแปลงลาํดบัของบญัชกีารสอบแขง่ขนั 

มใิหน้าํความในวรรคหนึงมาใชบ้งัคบัในกรณี การบรรจุและแต่งตงัตาม ขอ้ 111 ขอ้ 116 ขอ้ 117  

ขอ้ 123   และขอ้ 133 (ยกเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 17  ตามประกาศ ก.อบต.

จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี26  พฤศจิกายน  2547  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี11/2547 เมอืวนัท ี  26  พฤศจิกายน  2547) 

ขอ้  110    ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซงึอยู่ในลาํดบัททีจีะไดร้บับรรจ ุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด  ถา้

ปรากฏวา่ขาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยไมไ่ดร้บัการยกเวน้ในกรณีทขีาดคุณสมบตัิ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม

ตามทกีาํหนดในหมวด 1 ว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มเบอืงตน้ หรือขาด   คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

โดยไมไ่ดร้บัอนุมตัยิกเวน้จาก   คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  อยู่ก่อนหรอืภายหลงัการสอบ 

แขง่ขนัจะบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัไมไ่ด ้

  ขอ้  111    ในกรณีทมีเีหตผุลและความจาํเป็นอย่างยงิเพอืประโยชนแ์ก่ราชการ  องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   อาจบรรจุบุคคลทมีคีวามรู ้

ความสามารถ   และความชาํนาญสูงเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  ขอ้  112    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทจีะเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ   เพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการจะตอ้งมลีกัษณะ 

ต่อไปนี 

(1) ลกัษณะหนา้ท ี ความรบัผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใช ้

บุคลากรผูท้มีคีวามรู ้ ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูช้าํนาญการ  หรือผูท้มีคีวามรู ้ ความสามารถและ

ความชาํนาญงานเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั  

(2) มกีารกาํหนดตาํแหน่งผูช้าํนาญการ เพอืรองรบัลกัษณะหนา้ท ีความรบัผดิชอบตาม (1)  โดย

พจิารณากาํหนดระดบัตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัความยากและคุณภาพของงานในตาํแหน่งนนั  เป็นตาํแหน่งระดบั 6  

ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ขอ้  113    กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   มคีวามจาํเป็นอยา่งยงิเพอืประโยชนแ์ก่ราชการทจีะ 

ตอ้งบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล    ใหเ้สนอเหตผุลและความจาํเป็น    

คาํชแีจง  ประวตัิและผลงานของผูท้จีะบรรจุเขา้รบัราชการ   ซงึจะตอ้งเป็นผูท้ ี   มคีวามรูค้วามสามารถ  และความ

ชาํนาญงานสูงในระดบัผูช้าํนาญการ   แลว้แต่กรณี   และมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานในตาํแหน่งทขีอบรรจุและ 
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แต่งตงั  โดยพจิารณาจากคุณวุฒกิารศึกษา  ประวตัิการทาํงาน  และผลงานทไีดป้ฏบิตัิมา   ตามแบบทกีาํหนดทา้ย

ประกาศนี  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณา 

  ในเหตุผลคาํชแีจงตามวรรคหนึง  ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงันี 

  (1)  บุคคลทจีะบรรจุเขา้รบัราชการ คุณวุฒ ิ ตาํแหน่งทจีะบรรจุ และระดบัตาํแหน่ง  

  (2)  รายละเอยีดหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ  และปริมาณงานของตาํแหน่งทจีะบรรจ ุ

  (3)  เหตผุลความจาํเป็นในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 

  (4)  ประโยชนท์ทีางราชการจะไดร้บัจากการบรรจุบุคคลผูนี้ 

  ขอ้  114    กรณีทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลขอบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการตามขอ้ 113  แต่ยงัมไิด ้

กาํหนดตาํแหน่งผูช้าํนาญการ   ตามทกีาํหนดในขอ้ 112  (2)    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

ผูช้าํนาญการขนึใหมห่รือปรบัเกลยีจากตาํแหน่งอืน ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบก่อน  ทงันีใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด 2  ว่าดว้ยการกาํหนดตาํแหน่ง  หรือการปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลแลว้แต่กรณี  

ขอ้  115    เมอื คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดเ้หน็ชอบการบรรจุบุคคล 

ใดเขา้รบัราชการในฐานะผูช้าํนาญการ ในตาํแหน่งใด  ระดบัใดแลว้    ใหก้าํหนดอนัดบัเงนิเดอืนและขนัเงนิเดอืนทจีะให ้

ไดร้บั  โดยขนัเงนิเดอืนทจีะใหไ้ดร้บัดงักลา่วใหไ้ดร้บัในขนัทไีมต่าํกว่าจุดกงึกลางระหว่างขนัสูงและขนัตาํของอนัดบั

เงนิเดอืนทผูีน้นัไดร้บั 

ขอ้  116    ในกรณีทมีเีหตพุเิศษท ี คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )เหน็ว่า 

ไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั   อาจคดัเลอืกบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งไดใ้นกรณี 

ดงันี 

(1) การบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล  ทุนเลา่เรียนหลวง  หรือทุนขององคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล   เพอืศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศึกษาในคุณวุฒทิคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืก  เพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  อนุมตัิใหส่้วนราชการใดจดัใหม้กีารศึกษาขนึ   เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

โดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้ซงึไมส่ามารถมารบัการบรรจุได ้ เมอืถงึ  ลาํดบัททีี

สอบได ้เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารและไดม้ารายงานตวัขอรบั

การบรรจ ุ  เมอืบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดท้ผูีน้นัสอบไดถู้กยกเลกิไปแลว้ 

(5)  การบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซงึถูกยกเลกิการขนึบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้เนืองจาก

ไดม้ารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจุแลว้    แต่มเีหตุทไีมอ่าจเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดต้าม

กาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจุและแต่งตงั 

ขอ้  117    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดถูกสงัใหอ้อกจากราชการเพอืไปรบัราชการทหารตามกฎหมาย 
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ว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  เมอืผูน้นัพน้จากราชการทหาร  โดยมไิดก้ระทาํการใด ๆ   ในระหว่างรบัราชการทหาร   

อนัเสยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรงหรือไดช้ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชวัอย่างรา้ยแรง  และผูน้นัไม่เป็นผูข้าด

คุณสมบตั ิ และมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน

ส่วนตาํบลในองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลเดมิภายในกาํหนดหนึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร ใหส้งับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลได ้

พนกังานส่วนตาํบลซงึไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการตามวรรคหนึง  ใหม้สีทิธิไดน้บัวนัรบัราชการก่อนถูก

สงัใหอ้อกจากราชการ   รวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารและวนัรบัราชการเมอืไดร้บั

บรรจกุลบัเขา้รบัราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพอืประโยชนต์ามประกาศนี และตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิเสมอืนวา่ผูน้นัมไิดเ้คยถูกสงัใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  118    เมอืพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

รบัราชการทหาร   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงวนตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัไวส้าํหรบับรรจผูุน้นักลบัเขา้รบัราชการ 

  ขอ้  119    พนกังานส่วนตาํบลผูท้ไีดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหาร  ตามขอ้ 118  หากผูน้นั

ประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิ  จะตอ้งยนืคาํขอพรอ้มดว้ยหนงัสอืรบัรองประวตักิาร

รบัราชการทหารตามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศนี ภายใน  180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 

  ขอ้  120    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการรบัราชการทหาร  ตามขอ้ 

119  หากเหน็วา่เป็นเอกสารทถีูกตอ้ง และผูน้นัไดพ้น้จากราชการทหารโดยมไิดก้ระทาํการใด ๆ  ในระหวา่งรบัราชการ

ทหารอนัเสยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรอืไดช้อืวา่เป็นผูป้ระพฤติชวัอย่างรา้ยแรง  และผูน้นัไมเ่ป็นผูข้าดคุณสมบตัิ

หรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม  อีกทงัผูน้นัไดย้นืคาํขอบรรจกุลบัเขา้รบัราชการภายใน 180  วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  

ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงับรรจผูุน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล    และ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิทสีงวนไว ้ โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน ดงันี 

    (1)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตงัแต่ 6 เดอืนขนึไป แต่ไมถ่งึ 1 ปี                

ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   โดยใหร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิไดไ้ม่

เกินครึงขนั 

 ถา้มเีศษของ 6  เดอืนทไีปรบัราชการทหาร   เมอืนาํเศษทเีหลอืไปรวมกบัระยะเวลาในการ

ปฏบิตัิงานของครึงปีทแีลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปรบัราชการทหารแลว้ไดค้รบ  6  เดอืน  ก็ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบั 

ราชการโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิไดอ้ีกไมเ่กินครึงขนั   

      (2)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหาร มเีวลารบัราชการทหารครบ 1 ปี  ใหผู้ม้อีาํนาจ  สงับรรจ ุ

ผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิไดไ้มเ่กินปีละ

หนึงขนั 

 

 

ACER
Typewriter
70



 41

      (3)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตงัแต่ 1 ปี ขนึไป   เศษของปีทไีป 

รบัราชการทหารทเีหลอืจากการพจิารณาตามเกณฑ ์(2) แลว้หากมรีะยะเวลาเหลอืครบ  6 เดอืน ใหส้งับรรจผูุน้นัโดยให ้

ไดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิเพมิจาก (2) ไดอ้ีกไมเ่กินครึงขนัสาํหรบัระยะเวลาทคีาํนวณไดค้รบ 6 

เดอืน   และหากยงัมเีศษทเีหลอืจากการคาํนวณครงัสุดทา้ยแต่ไมค่รบ  6  เดอืน  ใหพ้จิารณาคาํนวณตามเกณฑ ์ (1)  

วรรคสอง 

      ทงันี   การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสูงกวา่เดมิ ตาม (1)  (2) หรือ (3) นนั จะตอ้งไมไ่ดร้บัประโยชน ์

มากกวา่ผูท้มีไิดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารและตอ้งไมเ่กนิขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งระดบัเดมิ 

  ขอ้  121    ในการบรรจุผูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการ  หากผูใ้ดไมเ่คยไดร้บัการบรรจุและ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึไป   ซงึตอ้งใชวุ้ฒปิริญญาตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่าํกว่านีขนึไป

เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานดงักลา่ว  ผูน้นัจะตอ้งอยู่ใน

เกณฑท์กีาํหนดในหมวด 6 ว่าดว้ยการยา้ยพนกังานส่วนตาํบล ดว้ย 

ขอ้  122    พนกังานส่วนตาํบลทอีอกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย 

การรบัราชการทหาร ก่อนวนัทปีระกาศนีมผีลใชบ้งัคบั   หากพน้จากราชการทหารโดยไมม่คีวามเสยีหายและประสงค ์

จะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิ ภายในกาํหนดหนึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัพน้

จากราชการทหาร  ใหน้าํความทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 119  และขอ้ 120  มาใชบ้งัคบัแก่พนกังานส่วนตาํบลทกีลา่วถงึโดย

อนุโลม   

ขอ้  123    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรีใหอ้อกจากราชการไปปฏบิตัิงาน

ใด ๆ   ซงึใหน้บัเวลาระหวา่งนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ ถา้ผูน้นักลบัเขา้รบัราชการภายในกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรอีนุมตัิแต่ไมเ่กนิสปีีนบัแต่วนั

ไปปฏบิตัิงานดงักลา่ว   ใหส้งับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้

ขอ้  124    เมอืคณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปปฏบิตัิงานใด ๆ   

ซงึใหน้บัเวลาระหวา่งนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหพ้จิารณากาํหนดตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัสาํหรบับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการภายใน

กาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรอีนุมตัิ  แต่ไมเ่กินสปีีนบัแต่วนัไปปฏบิตัิงานดงักลา่ว 

  ขอ้  125    ผูป้ระสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการกรณีไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรีใหอ้อกจาก 

ราชการไปปฏบิตัิงานใด ๆ   ซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิ  จะตอ้งยนืคาํขอบรรจุกลบั

พรอ้มหนงัสอืรบัรองประวตักิารทาํงานตามแบบทกีาํหนด ก่อนวนัสนิสุดกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรอีนุมตัิใหไ้ป

ปฏบิตัิงานใด ๆ  ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั  

ขอ้  126    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการทาํงานตาม   ขอ้  125   

หากเหน็ว่าเป็นเอกสารทถีูกตอ้งและผูน้นัมปีระวตัิในการทาํงานทไีปปฏบิตัิตามมติคณะรฐัมนตรีโดยไมม่คีวามเสยีหาย
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และยนืคาํขอบรรจกุลบัภายในกาํหนด   ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงับรรจผูุน้นักลบัเขา้

รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน ดงันี  

    (1)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรีมเีวลาปฏบิตัิงานดงักลา่วตงัแต่  6  

เดอืนขนึไป แต่ไมถ่งึ 1 ปี ใหส้งับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  โดยใหร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิ

และในขนัทสูีงกว่าเดมิไดไ้มเ่กินครึงขนั 

 ถา้มเีศษของ 6 เดอืนทไีปปฏบิตัิงานเมอืนาํเศษทเีหลอืไปรวมกบัระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน

ของครึงปีทแีลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปปฏบิตัิงานแลว้ไดค้รบ 6 เดอืน ก็ใหส้งับรรจผูุน้นั   กลบัเขา้รบัราชการโดยให ้

ไดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกวา่เดมิไดอ้กีไมเ่กินครงึขนั  

      (2)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี มเีวลาปฏบิตัิงาน     ดงักลา่ว

ครบ 1 ปี ใหผู้ม้อีาํนาจสงับรรจุผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและ

ในขนัทสูีงกว่าเดมิไดไ้มเ่กินปีละหนึงขนั 

      (3)  ในกรณีทผูีก้ลบัจากการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรีมเีวลาปฏบิตัิงานดงักลา่วตงัแต่                

1 ปี ขนึไปเศษของปีทไีปปฏบิตัิงานทเีหลอืจากการพจิารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากม ี ระยะเวลาเหลอืครบ 6 เดอืน 

ใหส้งับรรจุผูน้นัโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขนัทสูีงกว่าเดมิเพมิจากขอ้  (2)  ไดอ้ีกไมเ่กินครึงขนัสาํหรบั

ระยะเวลาทคีาํนวณไดค้รบ 6 เดอืน และหากยงัมเีศษทเีหลอืจากการคาํนวณครงัสุดทา้ยแต่ไมค่รบ 6 เดอืน ใหพ้จิารณา

คาํนวณตามเกณฑ ์ขอ้ (1) วรรคสอง 

      ทงันี การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าเดมิ ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นนั จะตอ้งไมไ่ดร้บั

ประโยชนม์ากกว่าผูท้มีไิดอ้อกจากราชการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี และตอ้งไมเ่กินขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืน

สาํหรบัตาํแหน่งระดบัเดมิ 

  ขอ้  127    ในการบรรจุผูไ้ปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี กลบัเขา้รบัราชการหากผูใ้ดไมเ่คยไดร้บั

การบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึไป ซงึตอ้งใชวุ้ฒปิริญญาตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่าํ

กว่านีขนึไปเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานดงักลา่ว ผูน้นัจะตอ้ง

อยู่ในเกณฑท์กีาํหนดในหมวด  6  ว่าดว้ยการยา้ยพนกังานส่วนตาํบล ดว้ย 

  ขอ้  128    พนกังานส่วนตาํบลทอีอกจากราชการไปปฏบิตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรีก่อนวนัที

ประกาศนีมผีลใชบ้งัคบัหากออกจากงานทไีปปฏบิตัิตามมติคณะรฐัมนตรีโดยไมม่คีวามเสยีหาย และประสงคจ์ะเขา้รบั

ราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดมิภายในกาํหนดเวลาทคีณะรฐัมนตรอีนุมตัิ แต่ไมเ่กินสปีี

นบัแต่วนัไปปฏบิตัิงานดงักลา่ว  ใหน้าํความทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 125  และขอ้ 126  มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ ทกีลา่วถงึ

โดยอนุโลม 

ขอ้  129    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไมใ่ช่เป็นกรณีออกจากราชการใน

ระหว่างทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ    ถา้สมคัรเขา้รบัราชการและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบั

ราชการ ใหผู้ส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งยนืคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี 

(1) ใบรบัรองแพทย ์ซงึรบัรองไวไ้มเ่กิน 60 วนั นบัแต่วนัทอีอกใบรบัรองถงึวนัทยีนื            

ขอกลบัเขา้รบัราชการ 
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(2) สาํเนาทะเบยีนประวตัิขา้ราชการ 

(3) หนงัสอืรบัรองความรู ้ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้งัคบับญัชาเดมิ           

ซงึมตีาํแหน่งตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ขนึไป 

(4) สาํเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรทเีกียวขอ้งกบัตาํแหน่งทจีะบรรจ ุ

(5) สาํเนาทะเบยีนบา้น 

(6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(7) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการสมรส  หลกัฐานอนุญาตใหเ้ปลยีนชอืตวั  ชอืสกุล  หรือหนงัสอื                 

รบัรองว่าเป็นบุคคลคนเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

(8) สาํเนาคาํสงัอนุญาตใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  130    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 129  

และประวตัิการรบัราชการและการทาํงานทกุแห่งของผูส้มคัร และใหส้อบถามไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานทเีกียวขอ้ง

เพอืใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้เทจ็จริงมากทสุีดมาประกอบการพจิารณา 

ขอ้  131    การพจิารณาเพอืบรรจผูุท้อีอกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รบัราชการ ใหพ้จิารณาตาม

หลกัเกณฑด์งันี 

(1) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมคุีณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม หรอืไดร้บัการยกเวน้ 

ในกรณีทขีาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล 

(2) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมคุีณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะบรรจุและแต่งตงัตาม 

ทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง    หรอืไดร้บัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) 

กาํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทมีรีะดบัควบในสายงานใด  ตอ้งไมม่ผูีส้อบแขง่ขนัไดห้รือผูส้อบคดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งระดบัใด

ระดบัหนึงทเีป็นระดบัควบในสายงานนนัขนึบญัชรีอการบรรจุหรอืเลอืนระดบัตาํแหน่งอยู่    และกรณีบรรจุและแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล   ( ก.อบต. )    มไิดก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทมีรีะดบัควบ   

ตอ้งไมม่ผูีส้อบคดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งนนัขนึบญัชรีอการเลอืนระดบัตาํแหน่งอยู่   เวน้แต่ผูท้จีะกลบัเขา้รบัราชการนนั   

เป็นผูท้อีอกจากราชการไปดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง หรือสมคัรรบัเลอืกตงัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิวุฒสิภา  

สมาชกิสภาทอ้งถนิ  หรอืผูบ้ริหารทอ้งถนิ  หรอืลาออกจากราชการเพอืติดตามคู่สมรสไปรบัราชการ  ณ  ต่างประเทศ   

หรือเป็นผูท้อีอกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลกิตาํแหน่ง  

  ขอ้  132    การบรรจุและแต่งตงัผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตามทปีระกาศนี  ใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั 

)  สงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิ  และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไมสู่งกว่าขนัทเีคยไดร้บัอยูเ่ดมิ

ก่อนออกจากราชการ 
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ขอ้  133    การบรรจุและแต่งตงัจากขา้ราชการประเภทอืน  หรอืพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน 

ผูข้อโอนมาเป็นพนกังานส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดในหมวด 8 

ขอ้  134    ผูไ้ดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งใด  ตอ้งมคุีณสมบตั ิ

ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. ) กาํหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชพี หรือคุณวุฒใิดเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ใหห้มายถงึ 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชพี หรือคุณวุฒทิ ีก.พ.  ก.ค. หรือ  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) 

รบัรอง 

กรณีมเีหตุผลความจาํเป็น คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) อาจอนุมตัิใหแ้ต่งตงั

พนกังานส่วนตาํบลทมีคุีณสมบตัิต่างไปจากคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งก็ได ้

  ขอ้  135    ผูไ้ดร้บับรรจุเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   หากภายหลงัปรากฎว่าขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มเบอืงตน้โดยไมไ่ดร้บัการยกเวน้

ในกรณีทขีาดคุณสมบตัติามทกีาํหนดในหมวด 1 ว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม   หรอืขาดคุณสมบตัิเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งนนัอยู่ก่อนก็ด ี หรอืมกีรณีตอ้งหาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผูข้าดคุณสมบตัิเนืองจากกรณีตอ้งหานนัก็ด ี  

ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล         โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  สงัใหผู้น้นัออกจากราชการโดยพลนั  แต่ทงันีไมก่ระทบกระเทอืนถงึการใดทผูีน้นัไดป้ฏบิตัิไปตาม

อาํนาจและหนา้ท ี และการรบัเงนิเดอืนหรือผลประโยชนอ์ืนใดทไีดร้บั  หรอืมสีทิธจิะไดร้บัจากทางราชการก่อนมคีาํสงัให ้

ออกนนั   และถา้การเขา้รบัราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้    ใหถ้อืว่าเป็นการสงัใหอ้อกเพอืรบับาํเหน็จบาํนาญเหต ุ

ทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ 

ขอ้  136  การบรรจุและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งทคีณะกรรมการพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ยงัมไิดก้าํหนดตาํแหน่ง   จะกระทาํมไิด ้

ขอ้  137    การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล   และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงับรรจุและแต่งตงัโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ขอ้  138    ผูใ้ดไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล     ใหม้กีารทดลองปฏบิตั ิ

หนา้ทรีาชการของพนกังานส่วนตาํบล  โดยใหม้รีะยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน แต่ไมเ่กิน 9 เดอืน และการประเมนิผล

การทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการตอ้งดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีทไีมผ่า่นการประเมนิ และมคีวามเหน็ว่าไม่

ควรใหร้บัราชการต่อไป    ก็ใหส้งัใหผู้น้นัออกจากราชการไดโ้ดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ผูใ้ดถูกสงัใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึง   ใหถ้อืเสมอืนวา่ผูน้นัไมเ่คยเป็นพนกังานส่วนตาํบล    

แต่ทงันีไมก่ระทบกระเทอืนถงึการปฏบิตัหินา้ทรีาชการ หรือการรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชนอ์ืนใดทไีดร้บัจากราชการ 

ในระหว่างทผูีน้นัอยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  
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  ขอ้  139    ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจจุากผูส้อบแขง่ขนัได ้  หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตพุเิศษ      

ทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล   และขา้ราชการประเภทอืน 

หรือพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนทอียู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิงาน  ซงึโอนมาบรรจแุละแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล   ตอ้ง

ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้  140    ภายใตบ้งัคบัขอ้  149 (2)  ใหผู้ไ้ดร้บับรรจแุละแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล ตามขอ้ 

139  ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัเป็นเวลาหกเดอืน        นบัแต่วนัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ

เป็นตน้ไป 

  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาดาํเนินการในเรอืงการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการอยา่งจริงจงั   มคีวาม

เทยีงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัทจีะใหก้ารทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการเป็นกระบวนการเลอืกสรรบุคคลเขา้รบัราชการ

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

  ขอ้  141    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนดรายการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ              

ไดต้ามความเหมาะสม  แต่อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรูท้ใีชใ้นการปฏบิตัหินา้ท ี ความสามารถในการปฏบิตัิงาน  

ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรบัผดิชอบ ความสามารถในการปฏบิตัิงานร่วมกบัผูอ้ืน ความสนใจ

ทจีะพฒันาตนเอง  คุณธรรม  การปฏบิตัิตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรกัษาวนิยั    

  วธิีการประเมนิและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  ใหเ้ป็นไป                     

ตามทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนด  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ 

  ขอ้  142    ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายเป็นผูม้หีนา้ทดูีแลการทดลองปฏบิตัิ        

หนา้ทรีาชการ 

  ใหผู้ม้หีนา้ทดูีแลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  มอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ

ปฏบิตัิ    และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการทราบอยา่งชดัเจนเกียวกบัวธิีการปฏบิตัิงาน     การประพฤติตน   

รายการประเมนิ  วธิีการประเมนิ  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิผลการ     ทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

  ขอ้  143    ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการทาํรายงานการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของตน เสนอผูม้ี

หนา้ทดูีแลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการตามแบบและวธิีการทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนด 

  ขอ้  144    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผล

การทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอกีจาํนวนสองคน  ซงึอยา่งนอ้ยตอ้ง

แต่งตงัจากผูม้หีนา้ทดูีแล การทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการหนึงคน  พนกังานส่วนตาํบล  ผูเ้กียวขอ้งกบัการปฏบิตัิงาน

ของผูท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการอกีหนึงคน 

  ขอ้  145    ใหค้ณะกรรมการทาํหนา้ทปีระเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของผูท้ดลอง                

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการตามรายการประเมนิ  วธิีการประเมนิ  และมาตรฐานหรอืเกณฑก์ารประเมนิทกีาํหนดไว ้ ในขอ้  

141  ทาํการประเมนิสองครงั  โดยประเมนิครงัแรกเมอืทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการมาแลว้เป็นเวลาสามเดอืน  และ

ประเมนิครงัทสีองเมอืทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการครบหกเดอืน เวน้แต่คณะกรรมการไมอ่าจประเมนิผลการทดลอง 
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ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในแต่ละครงัไดอ้ย่างชดัแจง้   เนืองจากผูท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการไดล้าคลอดบุตร   ลาป่ายซงึ 

จาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัิราชการตามหนา้ทหีรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลบัจากปฏบิตัริาชการตามหนา้ท ีหรอืลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรือเขา้รบัการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมนิ

ผลรวมเมอืทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการครบหกเดอืนแลว้ก็ได ้

  ในกรณีทมีกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการตามขอ้  149 (2)  เมอืครบกาํหนด

ระยะเวลาทขียายแลว้ใหป้ระเมนิอีกครงัหนึง 

  ขอ้  146    ผลการประเมนิของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสยีงขา้งมาก  และในกรณีมกีรรมการที

ไมเ่หน็ดว้ยอาจทาํความเหน็แยง้รวมไวก้็ได ้

  ขอ้  147    เมอืคณะกรรมการไดด้าํเนินการตามขอ้  145  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการ   

ประเมนิผล ฯ  รายงานผลการประเมนิต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   ตามแบบรายงานทา้ย

ประกาศนี 

       (1)  ในกรณีทผีลการประเมนิไมต่าํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 141 ใหร้ายงาน              

เมอืทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการครบหกเดอืนแลว้   หรือเมอืสนิสุดระยะเวลาทขียายตามขอ้ 149 (2)  แลว้ 

       (2)  ในกรณีทผีลการประเมนิตาํกวา่เกณฑห์รือมาตรฐานทกีาํหนดไวใ้นขอ้  141  ให ้         

รายงานเมอืเสร็จสนิการประเมนิแต่ละครงั 

  ขอ้  148    เมอืประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้บัรายงานตามขอ้  147 (1) 

แลว้ ใหป้ระกาศว่าผูท้ดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการนนัเป็นผูผ้า่นการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการพรอ้มแจง้ใหผู้น้นัทราบ 

และรายงานตามแบบรายงานทา้ยประกาศนี   ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายใน 

หา้วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศ 

  ขอ้  149    เมอืประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้บัรายงานตามขอ้  147 (2)  

ใหด้าํเนินการดงันี 

       (1)  ในกรณีทเีหน็ควรใหผู้ท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการออกจากราชการ  ใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสดงความเหน็ในแบบรายงานตามขอ้ 147  และมคีาํสงัใหผู้น้นัออกจาก

ราชการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที

ไดร้บัรายงานพรอ้มกบัแจง้ใหผู้น้นัทราบ   และส่งสาํเนาคาํสงัใหอ้อกไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.

จงัหวดั )  ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทมีคีาํสงั 

       (2)  ในกรณีทเีหน็ควรใหผู้ท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อไปจนครบ

หกเดอืน  หรอืควรขยายเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อไปอกีระยะหนึงเป็นเวลาสามเดอืน  แลว้แต่กรณี  ใหแ้สดง

ความเหน็ในแบบรายงาน    แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  ผูม้หีนา้ทดูีแลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  

และคณะกรรมการทราบ  เพอืทาํการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อไป 

       ในกรณีทผูีท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการไดท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการจนสนิสุดระยะเวลาทขียาย

แลว้  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไดร้บัรายงานวา่ผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของ 
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ผูน้นัยงัตาํกว่าเกณฑห์รอืมาตรฐานอกี   ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีาํสงัใหผู้น้นัออกจาก

ราชการ โดยนาํความใน (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  150    การนบัเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการเป็นเดอืนตามประกาศนี ใหน้บัวนัทผูีท้ดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการไมไ่ดม้าปฏบิตัิงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการดว้ย    และใหน้บัวนัเขา้ปฏบิตัหินา้ท ี

ราชการวนัแรกเป็นวนัเริมตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถงึวนัทตีรงกบัวนัเริมตน้นนัของเดอืนสุดทา้ยแห่งระยะเวลาเป็น 

วนัสนิสุดระยะเวลาถา้ไมม่วีนัตรงกนัในเดอืนสุดทา้ย  ใหถ้อืเอาวนัสุดทา้ยของเดอืนนนัเป็นวนัสนิสุดระยะเวลา 

  ขอ้  151    พนกังานส่วนตาํบลซงึอยู่ในระหวา่งทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  ผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตามวุฒ ิ ยา้ย  โอน   หรอืออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 

รบัราชการทหารแลว้ไดร้บับรรจุกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบลอกี  ใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบั

เวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ    ดงันี 

(1) กรณีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึในสายงานเดมิตามวุฒทิไีดร้บัเพมิขนึหรอื 

สูงขนึ   ใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองไปกบัตาํแหน่งเดมิ   ถา้ไดร้บั 

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขนึในต่างสายงานใหเ้ริมทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏบิตัหินา้ที

ราชการใหม ่

       (2)  กรณียา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานเดมิ ใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ  ถา้ยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในต่างสายงานใหเ้ริมทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการ

และนบัเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการใหม ่

       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตาํแหน่งใหม ่ ใหเ้ริมทดลองปฏบิตัหินา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏบิตัิ

หนา้ทรีาชการใหม ่ เวน้แต่กรณีโอนโดยบทบญัญตัิของกฎหมายใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลอง

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ 

       (4)  กรณีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร เมอืไดร้บั

บรรจุและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล ไมว่่าในสายงานเดมิหรอืต่างสายงาน   ใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการและนบั

เวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดมิ 

ขอ้  152    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดแลว้   หากภายหลงัปรากฏว่า

เป็นผูม้คุีณสมบตัิไมต่รงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่งตงัผูน้นัใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดมิ      หรือตาํแหน่งอืนในระดบัเดยีวกบัตาํแหน่งเดมิทผูีน้นัมคุีณสมบตัติรงตาม

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งโดยพลนั โดยความเหน็ชอบของ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล(ก.อบต.จงัหวดั)  

แต่ทงันี   ไมก่ระทบกระเทอืนถงึการใดทผูีน้นัไดป้ฏบิตัิไปตามอาํนาจหนา้ท ี  และการรบัเงนิเดอืน   หรือผลประโยชน์

อืนใดทไีดร้บั  หรือมสีทิธจิะไดร้บัจากทางราชการในระหว่างทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งท ี ผูน้นัมคุีณสมบตัิไมต่รง

ตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ผูท้ไีดร้บัแต่งตงัใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดมิ  หรือตาํแหน่งอืนตามวรรคหนึง  ใหร้บัเงนิเดอืนในขนัที

พงึจะไดร้บัตามสถานภาพเดมิ    และใหถ้อืว่าผูน้นัไมม่สีถานภาพอยา่งใดในการทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทตีนม ี

คุณสมบตัิไมต่รงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 
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ขอ้  153   ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมตีาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลงหรือตาํแหน่งวา่งทกีาํหนด

ขนึใหมใ่หอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนตาํบลรายงานตาํแหน่งว่างนนัให ้ก.อบต.จงัหวดั ทราบภายใน 7 วนั  นบัแต่

วนัทตีาํแหน่งว่าง  และใหอ้งคห์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่างนนั ภายใน 

90 วนั นบัแต่วนัทตีาํแหน่งนนัว่างลง สาํหรบักรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลมตีาํแหน่งว่างและไมป่ระสงคจ์ะแต่งตงั

บุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งนนั   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานเหตุผล  ความจาํเป็นให ้ก.อบต.จงัหวดั พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบ 

  ในการดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทวีา่งตามวรรคหนึง   

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาดาํเนินการตามลาํดบัดงัต่อไปนี     

(1) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อืนมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทวีา่ง  ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทมีตีาํแหน่งว่าง ตามขอ้ 171  วรรคหนึง 

   (2) หากไมส่ามารถดาํเนินการตาม (1) ได ้ ใหป้ระกาศรบัสมคัรเพอืรบัโอนพนกังาน 

ส่วนตาํบล ในตาํแหน่งและระดบัเดยีวกบัตาํแหน่งทวี่างเพอืโอนพนกังานส่วนตาํบลอืนมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวีา่ง 

ตามขอ้ 171 วรรคสอง 

(3) หากไมส่ามารถดาํเนินการตาม (2) ได ้ใหด้าํเนินการโดยวธิีการสอบคดัเลอืก 

หรือการคดัเลอืกเพอืเลอืนระดบัสูงขนึแทนตาํแหน่งทวี่าง ตามขอ้ 86 หรือขอ้ 102 แลว้แต่กรณี 

            (4) ใหด้าํเนินการเปิดรบัสมคัรเพอืรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิประเภทอืน ซงึดาํรงตาํแหน่ง

บริหารหรือขา้ราชการประเภทอืน      ซงึมลีกัษณะงานเทยีบเคียงไดก้บัดาํรงตาํแหน่งบริหารโดยมหีนงัสอืรบัรองจาก

ส่วนราชการตน้สงักดัตามขอ้ 179 วรรคสอง  ทงันี  โดยใหด้าํเนินการร่วมกบัการโอนโดยวธิีการคดัเลอืกตาม (2) ดว้ย 

และผูจ้ะขอใหร้บัโอนจะตอ้งมรีะดบัตาํแหน่งไมต่าํกวา่ตาํแหน่งทจีะแต่งตงันนั   

   ในการดาํเนินการสรรหาบุคคล เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารทวีา่งตามวรรคหนึง  

หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็วา่มเีหตุผล  ความจาํเป็นและเพอืประโยชนต่์อราชการขององคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลจะดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวีา่งโดยใชว้ธิีการใดวธิีการหนึงหรอืหลายวธิี   ซงึไมเ่ป็นไป

ตามลาํดบัตามทกีาํหนดก็ได ้  

   กรณีทีดําเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาทีกําหนดแล้ว  ยงัไมส่ามารถสรร

หาบคุคลเพือแตง่ตงัให้ดํารงตําแหน่งทีวา่งดงักลา่วได้ หากปลอ่ยทิงไว้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ตอ่การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นตําบล ให้ ก.อบต.จงัหวดั แจ้งให้องค์การบริหารสว่นตําบล

ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทวัไปทีกําหนดไว้ด้วย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม 

ฉบบัที  11  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 25  มิถุนายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 6/2547 เมือวนัที   25  

มิถุนายน  2547) 
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หมวด  6 

การยา้ย 

  ขอ้  154    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งหนึง ไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอีกตาํแหน่ง

หนึงในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดยีวกนั ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนั  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และพนกังาน

ส่วนตาํบลผูน้นัตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั ตามทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล  ( ก.อบต. ) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง   

  ขอ้  155    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบล    ใหพ้จิารณาถงึเหตุผลความจาํเป็นเพอืประโยชนข์องทาง

ราชการ  การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลเป็นหลกั และความจาํเป็นอืน ๆ  ทตีอ้งใชใ้นการปฏบิตัิงานของราชการ

ประกอบดว้ย 

  ขอ้  156    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งหนึงไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงาน

เดมิ  ใหส้งัยา้ยไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ  และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัเดมิ   ทงันี ใหพ้จิารณาถงึเหตุผล

และความจาํเป็นตามขอ้  155  

  ขอ้ 157  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งใด ตอ้งมคุีณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั  

ตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง กรณีทไีมท่ราบแน่ชดัว่า

วุฒกิารศึกษาใดเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหมห่รือไม ่ใหห้ารอืคณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี 

  ขอ้ 158    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอืนในสายงาน 

ผูป้ฏบิตัิ ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทจีะขอแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัและ

ตอ้งมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งทีจะแต่งตงัใหม่  โดยไม่จําเป็นตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการ

เกียวกบังานนนัหรืองานอืนทเีกียวขอ้งมาก่อน  แต่ใหค้าํนึงถงึสทิธิของพนกังานส่วนตาํบลในการเลอืนระดบัในตาํแหน่ง

สาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ (เลอืนไหล) ดว้ย ซงึอาจทาํใหพ้นกังานส่วนตาํบลมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง

ตาํแหน่งในสายงานไมค่รบตามหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบัดงักลา่วได ้โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี 

(1) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบัเดยีวกนั ตอ้งแต่งตงั  

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัและตอ้งมคุีณวุฒติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

(2) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้ต่างระดบักนั และมใิช่เป็นการ 

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3  ใหด้าํเนินการ  ดงันี 

(ก) ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูป้ระสงคจ์ะขอรบัการแต่งตงัเสนอคาํรอ้งขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใน 

สายงานอืน 

(ข) ใหพ้จิารณาแต่งตงัจากพนกังานส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัก่อนเป็นลาํดบัแรก 

หากไมม่ผูีป้ระสงคจ์ะขอยา้ย  จึงพจิารณาจากพนกังานส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน เป็นลาํดบัถดัไป 

  (ค) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการแต่งตงั  ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทยีบเทา่ปลดั 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประเมนิบุคคลเพอืความเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหมต่ามแบบประเมนิ 

(ง) ผูท้จีะไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนจะตอ้งไดค้ะแนนจากผลการประเมนิของ 

ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนไมต่าํกวา่รอ้ยละ 60 

  (จ) กรณีมผูีข้อรบัการแต่งตงัเกินกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่างใหน้าํคะแนนผลการประเมนิของ

ผูบ้งัคบับญัชาทกุคนรวมกนั     แลว้จดัทาํบญัชเีรยีงตามลาํดบัคะแนนรวม      เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 

( ก.อบต.จงัหวดั ) หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เหน็ควรกาํหนดรายการประเมนิเพมิเติม 

เช่น การสมัภาษณ์  การทดสอบก็อาจพจิารณากาํหนดเพมิเติมได ้ กรณีมคีะแนนเท่ากนัใหจ้ดัเรียงตามลาํดบัอาวุโสใน

ราชการ บญัชดีงักลา่วใหม้อีายุ 1 ปี นบัแต่วนัทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) เหน็ชอบการแต่งตงั

ใหแ้ต่งตงัเรียงลาํดบัทใีนบญัชดีงักลา่ว 

  (ฉ) การแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนโดยการโอนใหอ้งคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลตน้สงักดัของผูข้อโอนเป็นผูป้ระเมนิแลว้ส่งผลการประเมนิใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะรบัโอนดาํเนินการ

ต่อไป 

  (3) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึไป ใหด้าํเนินการ

โดยวธิีการสอบคดัเลอืก  หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้  86 ถงึขอ้ 101  ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี 

   (ก) การยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3 ขนึไป 

หรือสายงานนกับรหิารงาน  ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนซงึเป็นสายงานทเีริมตน้จากระดบั   3  ขนึไป  จะตอ้งดาํรง

ตาํแหน่งในระดบัเดยีวกนัและมคุีณวุฒติรงตามทกีาํหนดไวเ้ป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงั

ใหม ่

   (ข) การยา้ยพนกังานส่วนตําบลทีมีคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล        

(ก.อบต.) กาํหนดไวต้ามขอ้ 79   

   (ค) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัคุณวุฒเิพมิขนึและไมเ่คยดาํรงตาํแหน่งในสายงาน 

ทเีริมตน้จากระดบั  3  ผูน้นัตอ้งเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งทอียู่ในสายงานทจีะยา้ย และบญัชกีารสอบแขง่ขนัไดย้งั

ไมถู่กยกเลกิ  (ยกเลกิความเดิม โดยใช้ข้อความใหม่แทน แก้ไขเพมิเติม ฉบับท ี 8 ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ลงวนัที 27  มกราคม  

2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 1/2546 เมือวนัที   27  มกราคม  2547)    
(4) การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทมีี

ประสบการณ์   (เลอืนไหล)    พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัจะตอ้งผา่นการประเมนิบุคคลและการปฏบิตัิงานตามหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขการเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล 

  ขอ้ 159    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใด   ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูบ้ริหาร 

ใหก้ระทาํได ้ ดงันี 

   (1)  การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูบ้รหิารไปดาํรงตาํแหน่งใน 

สายผูบ้ริหารตาํแหน่งอืน  จะตอ้งยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหมแ่ละตอ้งมี

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่ โดยจะตอ้งปฏบิตัิราชการหรอืงานอืนทเีกยีวขอ้งใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหารในสายงานทจีะแต่งตงั  มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 
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  สาํหรบัผูท้ไีมม่คุีณสมบตัิตามวรรคหนึง หากมคีวามประสงคจ์ะยา้ยต่างสายงานใหด้าํเนินการโดย

วธิีสอบคดัเลอืกเพอืเปลยีนสายงานในสายงานผูบ้รหิารเป็นสายงานผูบ้ริหารในตาํแหน่งอืน โดยใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการสอบคดัเลอืกแต่ไมต่อ้งทดสอบความรูค้วามสามารถทวัไป โดยไมม่กีารขนึบญัชไีว ้(ยกเลกิความเดมิ โดยใช้ข้อความใหม่

แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับท ี 8 ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ลงวนัที 27  มกราคม  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 1/2546 เมือ

วนัที   27  มกราคม  2547) 

   (2) การแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งในสายผูป้ฏบิตังิานไปดาํรงตาํแหน่งในสาย

ผูบ้ริหาร  ใหด้าํเนินการโดยวธิีการสอบคดัเลอืกตามขอ้ 86  ถงึขอ้  101    

 ขอ้  160    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไป 

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ผูน้นัจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกบัตาํแหน่งของสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่  

และตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานทจีะแต่งตงัใหม ่

  ขอ้  161    การยา้ยพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานท ี

ตาํกวา่ตาํแหน่งสายงานเดมิ หรอืมรีะดบัตาํกว่าเดมิ หรอืยา้ยพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งสายผูบ้ริหารไปแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งสายผูป้ฏบิตัิงาน   ใหก้ระทาํไดต่้อเมอืพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัสมคัรใจ   และไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

  ในการยา้ยพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคหนึง  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ตอ้งพจิารณาโดยคาํนึงถงึเหตุผลความจาํเป็นและประโยชนท์ทีางราชการจะไดร้บั   โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั

เงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเทยีบขนั

เงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บั  เมอืไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บั

เงนิเดอืนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบั

เงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้  162    ในการสงัยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ใหค้าํนึงถงึ

โอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังานส่วนตาํบล            ในการเลอืนระดบัสูงขนึในตาํแหน่งทกีาํหนดสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีี

ประสบการณด์ว้ย  ซงึอาจทาํใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานทแีต่งตงัใหมไ่มค่รบ

ตามหลกัเกณฑก์ารเลอืนระดบัดงักลา่วได ้

  ขอ้  163    เมอืมคีาํสงัยา้ยพนกังานส่วนตาํบลไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชา 

แจง้หนา้ท ี  และความรบัผดิชอบของตาํแหน่งดงักลา่ว  ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัทราบในวนัทไีปรายงานตวัรบัมอบ

หนา้ท ี เพอืประโยชนใ์นการปฏบิตัิงานในตาํแหน่งนนัต่อไป 

หมวด  7 

การโอน 

  ขอ้  164    การโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนึงไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกแห่งหนึง  ใหโ้อนและแต่งตงัจากพนกังานส่วนตาํบล   ในกรณีใด

กรณีหนึง   ดงันี 
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  (1)  ผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรอืผูส้อบคดัเลอืกไดใ้นตาํแหน่งทจีะแต่งตงันนั  หรือผูไ้ดร้บั                  

การคดัเลอืกเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึนนั   

(2) ผูข้อโอนหรือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   

( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบริหารส่วนตําบล

อืน  มาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารในระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิ   ตามขอ้ 171 

  (3)  ผูข้อโอนโดยการโอนสบัเปลยีนตาํแหน่งในตาํแหน่งเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั ระหว่างองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  หรือผูข้อโอนมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานในองคก์ารบริหาร  ส่วนตาํบลตามขอ้ 175 

  (4) ผูท้คีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั )  ไดม้มีติใหโ้อนจากองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลหนึง ไปดาํรงตาํแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนึงในจงัหวดัเดยีวกนั  ตามขอ้176 

  (5) ผูท้คีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั )  ไดม้มีติใหโ้อนจากองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลหนึง ไปดาํรงตาํแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนึงในต่างจงัหวดักนั  ตามขอ้  177 

ขอ้  165    ในการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในกรณีพเิศษทไีมจ่าํเป็น              

ตอ้งสอบแขง่ขนัเพอืเขา้รบัราชการเป็นพนกังานส่วนตาํบล    หรอืการแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลผูส้อบคดัเลอืกไดห้รอื 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   และผูส้อบแขง่ขนัได ้  ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกกรณีทมีเีหตุ

พเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั    ผูส้อบคดัเลอืกได ้   หรือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกนนัเป็นพนกังานส่วนตาํบลในสงักดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะบรรจุหรือแต่งตงันนั  เสนอเรอืงการขอรบัโอนพนกังาน

ส่วนตาํบลผูน้นัเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้   ไดร้บัคดัเลอืกในกรณีพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  

สอบคดัเลอืกได ้ หรอืไดร้บัคดัเลอืก แลว้แต่กรณีใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบ 

  ขอ้  166    ในการโอนพนกังานส่วนตาํบลผูส้อบแขง่ขนัได ้  ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในกรณีพเิศษทไีม ่

จาํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั   ผูส้อบคดัเลอืกได ้ หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืก  ใหด้าํเนินการ  ดงันี 

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะรบัโอนมหีนงัสอื 

แจง้ความประสงคจ์ะรบัโอนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอนทราบ   และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลของผูท้ี

จะโอน    เสนอเรอืงการใหโ้อนพนกังานส่วนตาํบลนนั    ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

(2) กรณีการโอนต่างจงัหวดักนั  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะรบัโอนมหีนงัสอืแจง้ 

ความประสงคจ์ะรบัโอนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   ( ก.อบต.จงัหวดั )   ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอนทราบ  และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลของผูท้จีะโอน  เสนอเรอืงการใหโ้อนพนกังาน

ส่วนตาํบลใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

  ขอ้  167    ในการออกคาํสงัรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะรบัโอน  

และการออกคาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งและหนา้ทขีององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงักดัเดมิตามมติของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ของแต่ละแห่ง ตามขอ้  165  และขอ้ 166  ใหอ้งคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบลทงัสองแห่งประสานกนั เพอืออกคาํสงัการรบัโอนพนกังานส่วนตาํบล   และการใหพ้นกังานส่วนตาํบลพน้

จากตาํแหน่งและหนา้ท ีโดยกาํหนดใหม้ผีลในวนัเดยีวกนั   

  ขอ้  168    ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้  หรือไดร้บั 

คดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั ไดร้บัเงนิเดอืน   ดงันี 

      (1)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดมิ  และผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนตาํกวา่ หรอืเทา่คุณวุฒใิห ้

ไดร้บัเงนิเดอืนตามวุฒ ิ  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวฒุใิหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีดร้บัอยู่เดมิ 

      (2)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงกวา่เดมิ  และผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนตาํกว่าหรือเท่า

คุณวุฒ ิ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒ ิ แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒ ิ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเงนิเดอืน

สาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนัในขนัทเีทยีบ

ไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ  ตามตารางเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บัเมอื

ไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 

      (3)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัตาํกวา่เดมิ    และผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒ ิ          

ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้    หรอืไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีม ่

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนัในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ  ตามตารางเทยีบขนัเงนิเดอืน 

แต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บัเมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี     และหากผูน้นัไดร้บั

เงนิเดอืนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตพุเิศษ ทไีม่

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั  ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้หรอื

ไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนันนั 

  ขอ้  169    ในกรณีทมีเีหตผุลความจาํเป็น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะ

ดาํเนินการใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้  หรือไดร้บัคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุ

พเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั    ซงึไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒ ิ    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒกิ็ได ้ 

หากมกีารระบุเงอืนไขการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒไิวใ้นประกาศสอบแขง่ขนั  หรอืคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตพุเิศษ 

ทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัในครงันนั 

  ขอ้  170    ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบคดัเลอืกได ้หรือไดร้บั

คดัเลอืกทมีใิช่กรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  ไดร้บัเงนิเดอืนตามทกีาํหนดในหมวด  3  ว่าดว้ยอตัรา

เงนิเดอืนและวธิีการจ่ายเงนิเดอืน  และประโยชนต์อบแทนอืนแลว้แต่กรณี 

ขอ้  171    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 153 และขอ้ 164  เพอืประโยชนใ์นการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ให ้

เกิดประสทิธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นส่วนรวม  เมอืไดร้บัการรอ้งขอจากองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล อาจพจิารณษประสานการโอน และมมีติใหค้วามเหน็ชอบใหร้บัโอน

พนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอืนทปีระสงคข์อโอนมาเป็นพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งผูบ้ริหารทวีา่ง

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั  โดยนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทเีกียวขอ้งไดต้กลงยนิยอมในการโอนนนัแลว้  

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรีบัโอนไดเ้สนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ภายใน 15 วนั นบั

แต่วนัทตีาํแหน่งนนัว่างลง   เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหน้ายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิ และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกว่าเดมิ 
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  ในกรณีการโอนพนกังานส่วนตาํบลมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทวี่าง   เมอืพน้ระยะเวลา 

ตามทกีาํหนดในวรรคหนึง  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดาํเนินการพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทคีณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลกาํหนด   โดยมเีงอืนไขดงันี 

  (1) แต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืก   จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 7 คน  ตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบลกาํหนด 

  (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธิกีารคดัเลอืก   กาํหนดคุณสมบตัิ

ของผูท้มีสีทิธิเขา้รบัการคดัเลอืก   และประกาศใหพ้นกังานส่วนตาํบลทราบเป็นการทวัไป 

  (3) ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืก ดาํเนินการคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัติามทกีาํหนดและไดแ้จง้ความ

ประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก และประกาศผลการคดัเลอืกเสนอใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณา  (ยกเลกิ

ขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 11  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี25  มถินุายน  

2547  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี6/2547 เมอืวนัท ี  25  มถินุายน  2547) 

  ขอ้  172  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมตีาํแหน่งผูบ้รหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวา่งลงและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะดาํเนินการพจิารณารบัโอนพนกังานส่วนตาํบลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนมาแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืกเพอื

พจิารณารบัโอนคณะหนึง จาํนวนไมน่อ้ยกว่า 7 คน  

  ในการแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืกพจิารณารบัโอน ตามวรรคหนึง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่งตงับุคคล ดงัต่อไปนี 

(1) ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 1  คน    เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผูแ้ทนสวนราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล 2  คน    กรรมการ 

(3) ผูท้รงคุณวุฒ ิ 1  คน     กรรมการ 

(4) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    กรรมการ 

 หรือผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  1  คน 

(5) ทอ้งถนิจงัหวดั      กรรมการ 

(6) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    กรรมการ 

(7) ผู้แทนพนกังานสว่นตําบล ซึงนายกองคก์ารบริหารสว่นตําบลแตง่ตงั เลขานกุาร 

ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไมป่ระสงคเ์ป็นกรรมการตามขอ้ 172 (4) ใหแ้ต่งตงัผูท้ี

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              

กรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอนทแีต่งตงัจากผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกยีวขอ้งตามขอ้ 172 (2)  

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่งตงัจากหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ซงึเป็นส่วนราชการทเีกยีวขอ้งกบัการ

บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ หรอืขา้ราชการทมีตีาํแหน่งตงัแต่ระดบั 7  ขนึไปในสงักดัส่วนราชการนนั 

หรือนายอาํเภอในจงัหวดันนั 

  กรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอนทแีต่งตงัจากผูท้รงคุณวุฒ ิ ตามขอ้ 172(3)  ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  แต่งตงัจากผูท้รงคุณวุฒใิน ก.อบต.จงัหวดั หรือผูท้รงคุณวุฒอิืนทมีคีวามรูค้วามสามารถหรอืผูม้ี
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ประสบการณ์ ในดา้นการบริหารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง  ดา้นกฎหมาย และงานดา้นทอ้งถนิ ซงึอาจเป็น

ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถนิ หรอืบุคคลทวัไปทมีคีวามรูค้วามสามารถดงักลา่ว 

  เลขานุการ คณะกรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอนตามขอ้ 172(7) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล พจิารณาแต่งตงัจากพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งไมต่าํกว่าผูอ้าํนวยการกอง หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีทยีบไดไ้ม่

ตาํกวา่นี  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอน ทาํหนา้ทใีนงานดา้นธุรการต่าง ๆ  ของ

คณะกรรมการคดัเลอืกเพอืพจิารณารบัโอนและงานอืน ๆ ทเีกยีวขอ้ง  และทไีดร้บัมอบหมาย (ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  16  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์   ลงวนัที 17  กนัยายน  2547  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ครังที 9/2547 เมือวนัที   17  กนัยายน  2547) 

  ขอ้ 173    หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก  วธิีการคดัเลอืก  และการกาํหนดคุณสมบตัขิองผูท้มีสีทิธิเขา้รบั

การคดัเลอืกเพอืโอนใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัการคดัเลอืกผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารเพอืแต่งตงัใหม้ี

ระดบัสูงขนึตามทกีาํหนดในหมวด 4  ว่าดว้ยการคดัเลอืกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  174    ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืก  ดาํเนินการคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัิตามทกีาํหนดและ    ได ้

แจง้ความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการคดัเลอืก   แลว้ประกาศผลการคดัเลอืกเสนอให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณารบัโอน 

  ขอ้  175    ภายใตบ้งัคบัขอ้   164   เพอืประโยชนแ์ก่ราชการ    องคก์ารบริหารส่วนตาํบล               

อาจโอนสบัเปลยีนตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งเดยีวกนัได ้ โดยความสมคัรใจของพนกังานส่วนตาํบล 

และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทเีกียวขอ้งไดต้กลงยนิยอมใน 

การโอนดงักลา่วแลว้   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทเีกยีวขอ้งเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้  

ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิ  และ

ไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกว่าเดมิ 

  การโอนพนกังานส่วนตาํบลอืน มาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อาจ

กระทาํไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน   และไดร้บัความยนิยอมจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทจีะรบัโอนนนั  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได ้

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิ  และไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกว่าเดมิ 

  การโอนพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคสองมาดาํรงตาํแหน่งในระดบัตาํกวา่เดมิอาจกระทาํไดต่้อเมอื

พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัสมคัรใจ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ในการ

นี  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตอ้งพจิารณาโดยคาํนึงถงึเหตุผลความจาํเป็นและประโยชน ์

ททีางราชการจะไดร้บั   โดยกาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัทเีทยีบไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนของอนัดบัเดมิ   ตามตาราง

เปรียบเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บั   เมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  

แต่หากผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั    ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบั

สาํหรบัตาํแหน่งนนั 
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  พนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระการดาํรงตาํแหน่งอยู่ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เดยีวกนัไดค้รงัละไมเ่กินสปีี เมอืครบกาํหนดระยะเวลาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบลเพอืพจิารณาประสานการโอนยา้ยสบัเปลยีนตาํแหน่งภายในจงัหวดั กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวาม

ประสงคจ์ะขอใหพ้นกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่สปีี ใหร้ายงาน

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล เพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลไมส่ามารถ

ประสานการโอนยา้ยภายในจงัหวดัได ้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล

พจิารณาสบัเปลยีนตาํแหน่งระหวา่งจงัหวดัตามเงอืนไขต่อไป ( เพมิวรรคท้าย ตามแก้ไขเพิมเติม ฉบับท ี 10  ตามประกาศ ก.อบต.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ลงวันท ี26        พฤษภาคม  2547  มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ครังท ี5/2547 เมือวันท ี  14  มิถุนายน  2547) 

 

  ขอ้ 176  กรณีมีความจาํเป็นเร่งด่วนเพอืประโยชนแ์ก่ทางราชการ   หรือกรณีมคีวามขดัแยง้ระหวา่ง

พนกังานส่วนตาํบลกบัผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัผูบ้รหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และไมส่ามารถโอนตาม 

ขอ้  171  และขอ้  175  ได ้ ใหผู้บ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือพนกังานส่วนตาํบลยนืคาํรอ้งหรอืรายงานพรอ้ม 

เหตุผลความจาํเป็นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลพจิารณา หรือกรณีทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลรบัทราบ

ขอ้เทจ็จริงและเหน็ว่า    หากใหพ้นกังานส่วนตาํบลและผูบ้รหิารปฏบิตัิงานร่วมกนัอาจเกิดเป็นผลเสยีต่อองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลและต่อทางราชการ ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามทไีดร้บัรายงานแลว้พจิารณา

ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

  (1) กรณีทตีรวจสอบขอ้เทจ็จริง ปรากฏกรณีมมีลูอนัควรกลา่วหาว่าพนกังานส่วนตาํบลผูน้นักระทาํผดิ

วนิยั ก็ใหด้าํเนินการทางวนิยัแก่พนกังานส่วนตาํบลผูน้นั แต่หากเหน็ว่าเกิดจากความบกพร่องหรือเกิดจากการกลนัแกลง้

โดยผูบ้รหิารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลแจง้นายอาํเภอทอ้งทพีจิารณาดาํเนินการ

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

  (2) กรณีเหน็วา่เป็นความขดัแยง้ในการบริหารงานหากอยู่ร่วมกนัไมเ่กิดผลดต่ีอทางราชการ หากให ้

พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัปฏบิตัหินา้ทอียู่ต่อไปจะเกิดความเสยีหาย   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลพจิารณาประสาน

การโอนพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไปดาํรงตาํแหน่งในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอืนภายในจงัหวดัเดยีวกนัได ้โดยใหด้าํรง

ตาํแหน่งทไีมสู่งกว่าเดมิและไดร้บัเงนิเดอืนในขนัทไีมสู่งกว่าเดมิโดยพจิารณาดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี 

     (ก) พจิารณาโอนพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัสบัเปลยีนกบัพนกังานส่วนตาํบลสงักดัองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลแห่งอืนทมีคีวามขดัแยง้ในการบรหิารงานในลกัษณะเดยีวกนัภายในจงัหวดัเดยีวกนัก่อน 

     (ข) กรณีมตีาํแหน่งว่างในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนภายในจงัหวดัเดยีวกนัก่อนทคีณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลจะมมีติใหโ้อนไปดาํรงตาํแหน่งทวี่างนนั ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลสอบถามความเหน็ของ

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลก่อน   จึงจะมมีติโอนใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

     (ค) กรณีไมส่ามารถโอนภายในจงัหวดัไดต้าม  (ก)  หรือ  (ข)  และเหน็ว่าหากใหป้ฏบิตัิหนา้ทใีน

ตาํแหน่งอยู่ต่อไปจะเกิดความเสยีหายต่อทางราชการ   และเป็นอนัตรายต่อพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั   คณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลอาจพจิารณามมีติใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัประจาํสาํนกังานเลขานุการฯ ไมเ่กิน 6 เดอืน เพอืรอ 

การโอนภายในจงัหวดัเดยีวกนัหรือโอนระหว่างจงัหวดัต่อไป  โดยใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูท้ปีระจาํสาํนกังานเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ดงักลา่ว  ไดร้บัเงนิเดอืนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัเดมิ และในกรณีทคีณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลหรอืพนกังานส่วนตาํบลดงักลา่วสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน
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ได ้  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลพจิารณามมีติเหน็ชอบใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัพน้จากตาํแหน่งเพอืโอน

ไปดาํรงตาํแหน่งทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอืนต่อไป (ยกเลกิขอ้ความเดมิ (2) และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบั

ท ี 11  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี25  มถินุายน  2547  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี6/2547 เมอืวนัท ี  

25  มถินุายน  2547) 

 

ขอ้    177   กรณีมปีญัหาขดัแยง้ระหวา่งพนกังานส่วนตาํบลกบันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ

ไมส่ามารถดาํเนินการโอนพนกังานส่วนตาํบลระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลในจงัหวดัตามขอ้ 176 ได ้เมอืไดร้บัรายงาน

จากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรอ้งขอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล

พจิารณาประสานการโอนในระหว่างจงัหวดัในระดบัเดยีวกนั โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมจาํเป็นเพอืประโยชนแ์ก่งานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในกรณีตาํแหน่งบรหิารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลว่างลงหลายตาํแหน่งพรอ้มกนัในหลาย 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและในหลายจงัหวดั     เพอืประโยชนข์องราชการขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลโดยรวม 

และเพอืใหพ้นกังานส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมโีอกาสโอนไปปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในระหว่าง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ยกนัได ้ เมอืไดร้บัการรอ้งขอจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตาํบล ประสานการโอนพนกังานส่วนตาํบลระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในระหว่างจงัหวดัได ้ทงันี ให ้

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการใหช้ดัเจน (ยกเลกิขอ้ความเดมิในวรรคหนึงและวรรคสอง 

และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 11  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี25  มถินุายน  2547  มต ิ

ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี6/2547 เมอืวนัท ี  25  มถินุายน  2547) 

ในการพจิารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึงและวรรคสอง

ใหพ้จิารณาถงึเหตผุล  ความจาํเป็น  ประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เหตผุลความประสงคข์องประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและพนกังานส่วนตาํบลทเีกียวขอ้ง    แลว้แต่กรณี โดยใหค้ณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูร้บัเรอืงราว   และตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงักลา่วแลว้เสนอให ้

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) พจิารณา 

ขอ้  178    การโอนพนกังานส่วนตาํบล ตามขอ้ 164 ขอ้ 171 ขอ้ 175 ขอ้ 176 และขอ้ 177 ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   มคีาํสงัรบัโอนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลดงักลา่ว  ใหด้าํรง

ตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้ สอบคดัเลอืกได ้ หรือไดร้บัคดัเลอืกตามขอ้ 164 หรือตาํแหน่งทคีณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มมีตใิหค้วามเหน็ชอบใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตามขอ้ 171 ขอ้ 175  

ขอ้ 176 และขอ้ 177  และ ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงักดั

เดมิมคีาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัพน้จากตาํแหน่ง    ทงันี   ใหก้าํหนดวนัทใีนคาํสงัรบัโอนและคาํสงัใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งใหม้ผีลในวนัเดยีวกนั 

การสงัโอนพนกังานส่วนตาํบล   และการสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึง  

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ขอ้ 178  ทว ิ กรณีการโอนพนกังานส่วนตาํบล เป็นขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถนิประเภทอืน

หรือขา้ราชการประเภทอืน       เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้บัแจง้การรบัโอนพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัจากองคก์ร 
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ปกครองส่วนทอ้งถนิประเภทอนืหรือส่วนราชการอืน ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรายงานคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล  เพอืขอความเหน็ชอบใหพ้น้จากตาํแหน่ง โดยกาํหนดวนัออกคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งเป็นวนั

เดยีวกนักบัวนัรบัโอน   เมอืมคีาํสงัรบัโอนใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบลทราบ (แกไ้ขเพมิเติม ฉบบัท ี 5  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ลงวันท ี26  พฤศจิกายน  2546  มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ครังท ี

11/2546 เมือวันท ี26 พฤศจิกายน 2546) 

 

หมวด  8 

การรบัโอน 

ขอ้  179  การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนทไีมใ่ช่ 

ขา้ราชการการเมอืงหรอืขา้ราชการวสิามญัมาบรรจุและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล  ใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็นพนกังาน

ส่วนตาํบลจากผูส้อบแขง่ขนัได ้ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกในตาํแหน่งทจีะแต่งตงัโดยกรณีพเิศษตามขอ้ 116 (2)  โดยใหด้าํรง

ตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บัการคดัเลอืกนนั และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒสิาํหรบัตาํแหน่งนนั  เวน้แต่   ผู ้

นนัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่าคุณวุฒ ิใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเทา่กบัเงนิเดอืนทไีดร้บัอยูเ่ดมิ   แต่ถา้ไมม่ขีนัเงนิเดอืนเท่ากบั

เงนิเดอืนทไีดร้บัอยูเ่ดมิ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บัการคดัเลอืกในขนัทเีทยีบ 

ไดต้รงกนักบัขนัเงนิเดอืนทไีดร้บัอยู่เดมิ  ตามตารางเปรียบเทยีบขนัเงนิเดอืนแต่ละอนัดบัทพีนกังานส่วนตาํบลจะไดร้บั 

เมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนสูงกวา่ขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบั

ตาํแหน่งทสีอบแขง่ขนัไดห้รือไดร้บัการคดัเลอืก   ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนซงึดาํรงตาํแหน่งบริหาร และการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนซงึมี

ลกัษณะงานเทยีบเคียงไดก้บัดาํรงตาํแหน่งบริหารโดย  มหีนงัสอืรบัรองจากส่วนราชการตน้สงักดั  ตามวรรคหนึงมา

บรรจุและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล     ในตาํแหน่งบริหาร  ใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบลจากผู ้

ไดร้บัการคดัเลอืก  โดยใหด้าํเนินการร่วมกบัการคดัเลอืกเพอืโอนพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้   171   โดยใหม้าดาํรง

ตาํแหน่งในระดบัทไีมสู่งกว่าเดมิและใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในขนึทไีมสู่งกว่าเดมิ (ยกเลกิความเดิมในวรรคสอง  โดยใช้ข้อความใหม่

แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับท ี 4 ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ลงวนัที 26  พฤศจิกายน  2546  มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 11/2546 

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2546) 

ขอ้  180    ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมเีหตผุลและความจาํเป็นอยา่งยงิเพอืประโยชนแ์ก่                  

ราชการ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจขอรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน  หรือขา้ราชการประเภทอืนทไีมใ่ช่ขา้ราชการ

การเมอืงหรอืขา้ราชการวสิามญั   ทมีคีวามประสงคจ์ะขอโอนมาแต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงาน  

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยใหช้แีจงเหตผุลความ 

จาํเป็น ความรู ้ความสามารถ   ประสบการณก์ารทาํงาน   และความชาํนาญการของผูท้จีะขอโอนและประโยชนท์ทีาง 

ราชการจะไดร้บั   เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   ( ก.อบต.จงัหวดั )   ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสงัรบัโอน     และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นพนกังานส่วนตาํบล    

ส่วนจะบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระดบัใด   และจะใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน   เทา่ใด    ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูก้าํหนด  แต่จะตอ้งไมสู่งกว่าพนกังานส่วนตาํบลทมีคุีณวุฒ ิความสามารถ และความ

ชาํนาญในระดบัเดยีวกนั 
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ขอ้  181    การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนมาบรรจุและ

แต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้  179    และขอ้  180   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

มคีาํสงัใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลแลว้   ใหม้หีนงัสอืแจง้การรบัโอนใหส่้วนราชการสงักดั

เดมิของผูท้จีะโอนออกคาํสงัใหผู้น้นัพน้จากตาํแหน่งและหนา้ท ี  ทงันีใหก้าํหนดวนัทใีนคาํสงัรบัโอนและคาํสงัใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งเป็นวนัเดยีวกนั 

การออกคาํสงัรบัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึงให ้                 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

ขอ้  182    การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนมาบรรจุและ

แต่งตงัเป็นพนกังานส่วนตาํบล   ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงันี 

    (1)  ตาํแหน่งทจีะนาํมาใชใ้นการรบัโอน   ตอ้งเป็นตาํแหน่งว่างทมีอีตัราเงนิเดอืน  

    (2)  ผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะ                    

สาํหรบัตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนั 

    (3)  ผูใ้ดไมเ่คยไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทใีชวุ้ฒติงัแต่ระดบัปริญญาตรีหรือ               

เทยีบไดไ้มต่าํกว่านีขนึไปเป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน หรอืไมเ่คยไดร้บั  แต่งตงัโดยผลการสอบแขง่ขนั

หรือการคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัใหด้าํรงตาํแหน่งทตีอ้งใชวุ้ฒติงัแต่ปริญญาตรีหรอืเทยีบ

ไดไ้มต่าํกว่านี   เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน   หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จาก

ระดบั 3 ขนึไป  ผูน้นัจะตอ้งเป็นผูส้อบ  แขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งสายงานทจีะรบัโอน และบญัชสีอบแขง่ขนันนัยงัไมย่กเลกิ 

    (4)  การรบัโอนเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทตีอ้งดาํเนินการคดัเลอืกหรือตอ้งประเมนิบุคคล ผูข้อ

โอนจะตอ้งผ่านการคดัเลอืกหรือผา่นการประเมนิบุคคลก่อน 

    (5) การรบัโอนเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใด ตอ้งไมม่ผูีส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งสาย

งานนนัขนึบญัชรีอการบรรจอุยู่  หรือไมม่ผูีส้อบคดัเลอืกได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในตาํแหน่งสายงานนนัขนึบญัชรีอการแต่ง

ตงัอยู ่

ขอ้  183    เพอืประโยชนใ์นการนบัเวลาราชการใหถ้อืวา่เวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผูท้โีอนมา

ตามทกีาํหนดในหมวดนี   ในขณะทเีป็นพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน หรือขา้ราชการประเภทอืนนนัเป็นเวลาราชการของ

พนกังานส่วนตาํบล 

หมวด  9 

การเลือนระดบั 

ขอ้  184    การเลอืนพนกังานส่วนตาํบลขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ ใหเ้ลอืนและ

แต่งตงัจากผูส้อบแขง่ขนัได ้  หรือผูส้อบคดัเลอืกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนัได ้หรือจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนั  

ขอ้  185    การเลอืนและแต่งตงัผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลอืกได ้ใหเ้ลอืนและแต่งตงั

ตามลาํดบัทใีนบญัชสีอบแขง่ขนัหรือบญัชสีอบคดัเลอืกนนัแลว้แต่กรณี  สาํหรบัการเลอืนและแต่งตงัจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก   
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ใหเ้ลอืนและแต่งตงัตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ  ความประพฤติ และประวตักิารรบัราชการ 

ซงึจะตอ้งเป็นผูม้ผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถแลว้ 

ขอ้  186    การเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล   ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

จากผูส้อบแขง่ขนัได ้ใหเ้ลอืน และแต่งตงัได ้ ดงันี 

      (1)  เลอืนและแต่งตงัผูซ้งึไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพี หรอืปริญญาตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรอืระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพอืดาํรงตาํแหน่งนนัได ้ใหด้าํรงตาํแหน่งนนั 

      (2)  การเลอืนกรณีดงักลา่ว จะเลอืนขนึแต่งตงัไดต่้อเมอืถงึลาํดบัททีผูีน้นัสอบแขง่ขนัได ้

ตามลาํดบัทใีนบญัชผูีส้อบแขง่ขนัได ้  สาํหรบัเงนิเดอืนทไีดร้บัใหเ้ป็นไปตามคุณวุฒทิปีระกาศรบัสมคัร   

      (3)  หลกัสูตรและวธิีการสอบแขง่ขนั  ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด  4  ว่าดว้ยการ 

คดัเลอืก  

      (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัตามลาํดบั 

ทใีนบญัชผูีส้อบแขง่ขนัไดโ้ดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  187    การเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึจากผูส้อบ 

คดัเลอืกได ้ใหเ้ลอืนและแต่งตงัได ้ ดงันี 

(1) หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูป้ฏบิตัิใหด้าํรงตาํแหน่งในสาย 

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงั 

(2) คุณสมบตัิเป็นผูม้คุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการ 

กลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.)  กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั  

(3) วธิีการ  หลกัสูตรและวธิกีารสอบคดัเลอืก ใหถ้อืปฏบิตัิตามขอ้ 86 ถงึขอ้ 101 

(4) การแต่งตงั ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงั

ตามลาํดบัทใีนบญัชผูีส้อบคดัเลอืกไดโ้ดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  188    การเลอืนและแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล   ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึสาํหรบั

ตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก   

    (1)  เลอืนและแต่งตงัในระดบัควบขนัตน้  ไดแ้ก่ เลอืนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนยงัไมถ่งึ 

ขนัตาํและผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทสูีงขนึโดยไมเ่ปลยีนสายงาน   ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 1 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 2 ของสายงานนนั                 

          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 2 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 3 ของสายงานนนั  

         (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 4 ของสายงานนนั  

      (2)  เลอืนและแต่งตงัในระดบัควบขนัสูง ไดแ้ก่ เลอืนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ 
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ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึโดยไมเ่ปลยีนสายงาน  

ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 1 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 3 ของสายงานนนั  

          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 2 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 4 ของสายงานนนั  

          (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 5  ของสายงานนนั 

    (3)  เป็นผูม้คุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั  

    (4)  ใหด้าํเนินการคดัเลอืกโดยการประเมนิบุคคลและการปฏบิตัิงานตามวธิกีารและแบบประเมนิ

ทา้ยประกาศกาํหนดนี 

      (5)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผูีบ้งัคบับญัชาชนัตน้บนัทกึ

ความเหน็วา่ควรเลอืนระดบัได ้

   ในการดาํเนินงานตามวรรคแรก  ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มี

คาํสงัเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ  กรณีทมีคีวามเหน็วา่สามารถเลอืนระดบัสูงขนึได ้ กาํหนดเวลา

หนึงเดอืนนบัจากผูข้อเลอืนระดบัเสนอเรืองต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ 

  ขอ้  189  การเลอืนและแต่งตงัผูท้ดีาํรงตาํแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4  ซงึเป็น             

ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกในกรณีทมีเีหตุพเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

      (1)  ไดร้บัวุฒทิตีรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ   โดยไดร้บัทุนรฐับาล  

ทุนเลา่เรียนหลวง หรอืทุนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้ 116 (1)  

      (2)  ไดร้บัวุฒทิคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดใหค้ดัเลอืกเพอืบรรจุ

บุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพเิศษตามขอ้ 116  (2)  

      (3)  หลกัสูตรและวธิีการคดัเลอืก  ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการ คดัเลอืก  

      (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  190    การเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึสาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนด      

เป็นตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์   ในตาํแหน่งสายงานทเีริมตน้จากระดบั  1  และระดบั  2 

      (1)  ตาํแหน่งในกลุม่งานธุรการหรอืบริการทวัไป และกลุม่งานทปีฏบิตัิภารกิจหลกัของส่วน 

ราชการ  ตามบญัชรีายการจาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศนี ใหก้าํหนดตาํแหน่งไดถ้งึระดบั 5 หรือ 6 ดงันี 

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 1 – 3     หรอื 4 

สาํหรบัระดบั 5  ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  
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          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2 อาจปรบัเป็นตาํแหน่งระดบั 2 – 4  หรือ 5 

สาํหรบัระดบั 6  ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  

      (2)  ตาํแหน่งในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุม่งานทใีชท้กัษะและความชาํนาญเฉพาะตวั

ตามบญัชจีาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศนี ใหก้าํหนดตาํแหน่งไดถ้งึระดบั 5 หรือ 6 ดงันี 

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 1-3 หรือ 4 หรือ 5  

          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 2 -4 หรือ 5 หรือ 6 

      ทงันี  การกาํหนดตาํแหน่งตาม (1) และ (2) ระดบัตาํแหน่งทจีะปรบัปรุง  ตอ้งไมสู่งกว่าระดบั

ตาํแหน่งของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเท่าทตีาํแหน่งนนัสงักดั 

      (3)  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เหน็ชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบั

ตาํแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งใน

สายงานทเีริมตน้จากระดบั 1 ใหเ้ป็นระดบั 5 และตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2 ใหเ้ป็นระดบั 6 ตาม (1)  

ใหด้าํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและ     มคุีณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึ

ดงักลา่ว  และลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดมิใน

สาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. )  กาํหนด  

      (4)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไมเ่กิน 1 ระดบั  การจะ  พจิารณา

ปรบัระดบัตาํแหน่งใดใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทศึีกษา     และวเิคราะหห์นา้ทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหน่งเพอืเสนอ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พจิารณาโดยใชแ้บบประเมนิตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานทมีี

ประสบการณ์  (สายงานทเีริมตน้จากระดบั 1 และระดบั 2)  ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีริมตน้

จากระดบั 1 ขนึเป็นระดบั 5 และตาํแหน่งของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2 ขนึเป็นระดบั 6 เท่านนั 

      (5)  ในการดาํเนินการเพอืศึกษาวเิคราะหด์งักลา่ว  ในชนัแรกตอ้งมคีาํบรรยายลกัษณะงานของ

ตาํแหน่งทกีาํหนดไวเ้ดมิและทกีาํหนดใหม ่และหากรายละเอียดของขอ้มลูไมช่ดัเจนอาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพมิเติม  โดย

การสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนตาํบลหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการทาํงานจริงในพนืท ี การศึกษาจากเอกสาร

ต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบังานทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัรบัผดิชอบ หรือโดยวธิกีารอืน ๆ    

      (6)  หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี  

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3 ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1  ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 4 

ของสายงานนนั 

          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1   ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 

5 ของสายงานนนั 

          (ค)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2   ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 

5 ของสายงานนนั 

          (ง)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2    ขนึดาํรงตาํแหน่งระดบั 

6 ของสายงานนนั 
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    (7)  เป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นนบัถงึวนัยนืแบบประเมนิ ดงันี 

                      (ก)  เป็นผูม้คุีณวุฒแิละคุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทคีณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั และ  

         (ข)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏบิตัหินา้ทใีนตาํแหน่งสายงานทจีะเลอืนขนึแต่งตงั  ในระดบัทตีาํ

กว่าระดบัของตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั 1 ระดบั ติดต่อกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี  โดยไมอ่าจนาํระยะเวลาดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานอืนมานบัเกอืกูลได ้เช่น จะเลอืนเป็นนายช่างโยธา 6 ตอ้ง  เป็นนายช่างโยธา 5 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  

2  ปี เป็นตน้  เวน้แต่ดาํรงตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 1  และระดบั 2  ทลีกัษณะงานดา้นเดยีวกนักบั

ตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั ตามบญัชจีดักลุม่งานทเีกียวขอ้งและเกอืกูลกนัทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล 

(ก.อบต.) กาํหนด ในกรณีทรีะยะเวลาติดต่อกนัไมค่รบ 2 ปี  แต่นบัรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแลว้ครบ 2 ปี  

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ใหน้บัเป็นเวลาการดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วได ้และ (ยกเลกิขอ้ความเดมิ 

และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ในแกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 19  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี26  เมษายน  2548  มต ิก.

อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี4/2548 เมอืวนัท ี  26  เมษายน  2548)                    

(ค) มรีะยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรอืเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทแีต่งตงัตาม 

คุณวุฒขิองบุคคล และระดบัตาํแหน่งทจีะเลอืนขนึแต่งตงั   ดงันี 

 

คุณวุฒ ิ เลอืนขนึดาํรงตาํแหน่ง   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

ตาํแหน่งในสายทเีริมตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทยีบไดไ้มต่าํกวา่นี 

- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชพี 1) 

   หรอืเทยีบไดไ้มต่าํกว่านี 

- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชพี 2) 

  หรือเทยีบไดไ้มต่าํกวา่นี 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

8 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทยีบไดไ้มต่าํกว่านี 

- ปวส.หรืออนุปรญิญา 3  ปี หรอืเทยีบไดไ้มต่าํกว่านี 

 

 

7 ปี 

6 ปี 

 

9 ปี 

8 ปี 

                -  การนบัระยะเวลาตาม  (ค)  อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งหรอื    เคยดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานอืน  ซงึเป็นงานทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกยีวขอ้งและเกือกูลกนั   ตามทคีณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักลา่วไดต้ามบญัชกีาํหนดกลุม่ตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบล   ทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั 
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- การพจิารณาคุณวุฒติาม  (ค)  ตอ้งเป็นคุณวฒุทิางการศึกษาทตีรงตามคุณสมบตัิ        

เฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเท่านนั และใหพ้จิารณาจากวุฒทิางการศึกษาทรีะบุไว ้

ในบตัรประวตัิพนกังานส่วนตาํบล เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคุณวฒุเิพมิเติมภายหลงัจากการบรรจเุขา้รบัราชการจะตอ้งยนื

ขอบนัทกึเพมิลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาํคุณวุฒนินัมาใชใ้นการพจิารณาได ้ 

        (ง)  ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่อตัราเงนิเดอืน   ดงัต่อไปนี 

  - เลอืนระดบั 4  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกวา่ขนั 6,910 บาท                  

และไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกว่าขนั  6,560 บาท 

  - เลอืนระดบั 5  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกวา่ขนั  8,440 บาท  

และไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกว่าขนั 8,020 บาท 

    - เลอืนระดบั 6  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกว่าขนั 10,390 บาท  

และไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกว่าขนั  10,390  บาท(ยกเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ใน

แกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 19  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี26  เมษายน  2548  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี

4/2548 เมอืวนัท ี  26  เมษายน  2548)                    

      (8)  วธิีการเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึ   

          (ก)  ตาํแหน่งทตีอ้งมกีารปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพอืพจิารณาอนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเมอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและ

มคุีณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึดงักลา่วและลกัษณะหนา้ทแีละความรบัผดิชอบ  ปริมาณและ

คุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง       ตาม 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)  กาํหนด 

        (ข)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แต่งตงัคณะกรรมการ

ประเมนิผลงานเพอืคดัเลอืกพนกังานส่วนตาํบลเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึตาํแหน่งสาํหรบั

ผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ ์  ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นประธาน และผูอ้าํนวยการกองหรือ

หวัหนา้ส่วนราชการทเีทยีบเท่ากองเป็นกรรมการ   โดยมหีวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นกรรมการและ

เลขานุการ  ใหค้ณะกรรมการฯ มอีาํนาจหนา้ท ี

- พจิารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมนิผลงาน  กาํหนดประเภท  

จาํนวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวธิีการสมัภาษณท์จีะนาํมาใชป้ระเมนิในแต่ละตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ 

การปฏบิตัิงานของตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 

-  พจิารณาคุณสมบตัิและประเมนิผลงานของบุคคลทจีะไดร้บัการคดัเลอืกแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งทสูีงขนึ     

   -  ปฏบิตัิงานอืน ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประเมนิบุคคลตามทคีณะกรรมการพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  การประเมนิบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไปตามวธิีการและ

แบบประเมนิแนบทา้ยหลกัเกณฑนี์  

(9) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดย 
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ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผีา่นการประเมนิ

ของคณะกรรมการประเมนิผลงาน ฯ  ภายในกาํหนด 1 เดอืน หลงัจากท ีก.อบต.จงัหวดัใหค้วามเหน็ชอบ 

  ขอ้  191    การเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึสาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็น

ตาํแหน่งผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ์ ในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 

      (1)  ตาํแหน่งในสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 3-5 หรือ 6(ว) หรอื 7(ว) 

หรือ 7 (วช) สาํหรบัระดบั 7(ว) ใหม้กีารประเมนิเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งก่อน ทงันี การกาํหนดระดบัตาํแหน่งที

จะปรบัปรุงตอ้งไมสู่งกว่าระดบัตาํแหน่งของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเทา่  ทพีนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งนนั

สงักดั ยกเวน้กรณีทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดเหน็ว่าผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูป้ฏบิตัิในระดบั 6 ว ผูใ้ดเป็นผูม้ี

ผลงานงานและมคุีณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสูีงขนึเป็นระดบั 7ว หรอืระดบั 7 วช ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเสนอขอปรบัปรุงระดบัตาํแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล   (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นการ

เฉพาะราย แมว้่าเมอืปรบัปรุงระดบัตาํแหน่งแลว้จะมรีะดบัตาํแหน่งทสูีงกว่าหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเท่า 
(ยกเลกิความเดมิ  โดยใช้ข้อความใหม่แทน ตามแก้ไขเพมิเตมิ ฉบับที  1 ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์ ลงวนัที 30  มกราคม 

2546 มติ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ์ ครังที 1/2546 เมือวนัที 23 มกราคม 2546) 

        ทงันี  การกาํหนดระดบัตาํแหน่งทจีะปรบัปรุงตอ้งไมสู่งกว่าระดบัตาํแหน่งของหวัหนา้หน่วยงาน                  

ระดบักองหรือเทยีบเท่าทตีาํแหน่งนนัสงักดั       

      (2)  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เหน็ชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบั

ตาํแหน่งตามขอ้  (1)  ตามกรอบและแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งใดให ้

เป็นระดบั  7(ว)   ใหด้าํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงานและมคุีณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งสูงขนึดงักลา่ว   และลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ ปรมิาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจาก

เดมิในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต. )  กาํหนด   

      (3)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหสู้งขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะพจิารณาปรบั

ระดบัตาํแหน่งใด   ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทศึีกษาและวเิคราะหห์นา้ทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหน่ง   เพอืเสนอ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล     ( ก.อบต.จงัหวดั )       พจิารณาโดยใชแ้บบประเมนิตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานที

มปีระสบการณ์ ( สายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 )  ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีริมตน้จากระดบั 3 

ขนึเป็นระดบั 7(ว)  เท่านนั 

      (4)  ในการดาํเนินการเพอืศึกษาวเิคราะหด์งักลา่ว ในชนัแรกตอ้งมคีาํบรรยายลกัษณะงานของ 

ตาํแหน่งทกีาํหนดไวเ้ดมิและทกีาํหนดใหม ่ และหากรายละเอยีดของขอ้มลูไมช่ดัเจน    อาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพมิเติม  

โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนตาํบลหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการทาํงานจริงในพนืท ี  การศึกษาจาก

เอกสารต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบังานทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัรบัผดิชอบ   หรือโดยวธิีการอืน ๆ  

      (5)  หลกัเกณฑก์ารเลอืนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี 

          (ก)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 6  (ว)  ของสายงานนนั 
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          (ข)  เลอืนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดทเีริมตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรงตาํแหน่ง

ระดบั 7 (ว) ของสายงานนนั   

      (6)  เป็นผูม้คุีณสมบตัิครบถว้นนบัถงึวนัยนืแบบประเมนิ ดงันี 

                      (ก)  เป็นผูม้คุีณวุฒแิละคุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามที

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั และ 

          (ข)  มรีะยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะแต่งตงัตาม

คุณวุฒแิละระดบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงั  ดงันี 

 

คุณวุฒ ิ    เลอืนขนึดาํรงตาํแหน่ง  

 ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คุณวุฒปิริญญาตรีหรอืเทยีบเทา่ 

     - คุณวุฒปิริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

     - คุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 

 

       -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง หรือเคยดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานอืน    ซงึเป็นงานทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกยีวขอ้งและเกอืกูลกนัตามทคีณะกรรมการ 

กลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) กาํหนด  มานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักลา่วไดต้ามบญัชกีาํหนดกลุม่ตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบล  ทมีลีกัษณะหนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั  

        -  การพจิารณาคุณวุฒติามขอ้ (ข)   ตอ้งเป็นคุณวุฒทิางการศึกษาทตีรงตาม

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเท่านนัและใหพ้จิารณาจากวุฒทิาง

การศึกษาทรีะบุไวใ้นบตัรประวตัิพนกังานส่วนตาํบล  เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคุณวุฒเิพมิเติมภายหลงัจากการบรรจเุขา้

รบัราชการจะตอ้งยนืขอบนัทกึเพมิลงในบตัรประวตัิพนกังานส่วนตาํบล    ก่อนจึงจะนาํวุฒนินัมาใชใ้นการพจิารณาได ้ 

          (ค) ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกว่าอตัราเงนิเดอืน ดงันี   

                         -  เลอืนระดบั 6  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกว่าขนั 10,390 บาท  

และไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกว่าขนั  10,390  บาท 

              -  เลอืนระดบั 7  ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไมต่าํกวา่ขนั 12,780 บาท 

และไดร้บัเงนิเดอืนในปีงบประมาณทแีลว้มาไมต่าํกว่าขนั 12,780 บาท (ยกเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน  ใน

แกไ้ขเพมิเตมิ ฉบบัท ี 19  ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ลงวนัท ี26  เมษายน  2548  มต ิก.อบต.จงัหวดักาฬสนิธุ ์ครงัท ี

4/2548 เมอืวนัท ี  26  เมษายน  2548)                    

      (7)  วธิีการเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึ   

          (ก)  ตาํแหน่งทตีอ้งมกีารปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอ      คณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เพอืพจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเมอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ผีลงาน

และมคุีณสมบตัิครบถว้นทจีะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขนึดงักล่าวและลกัษณะหนา้ทแีละความรบัผดิชอบ  ปริมาณ 
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และคุณภาพของงานของตาํแหน่งนนัเปลยีนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถงึขนาดทจีะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง      ตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งท ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. ) กาํหนด 

                 (ข)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่งตงัคณะกรรมการประเมนิ เพอืคดัเลอืกพนกังานส่วน

ตาํบลเลอืนขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึในสายงานผูป้ฏบิตัิงานทมีปีระสบการณ)์เลอืนไหล)ประกอบดว้ย 

(1) ประธานใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนตาํบล หรอืผูท้เีคยเป็นขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนตาํบลทดีาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิสูงกว่าผูข้อประเมนิอย่างนอ้ย  1  ระดบั หรือผูท้รงคุณวุฒิ

เฉพาะดา้นทมีคีวามชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึไมเ่คยเป็นขา้ราชการมาก่อน 

(2) กรรมการ ทเีป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล หรอืผูท้เีคยเป็นขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนตาํบล ทเีคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะประเมนิอย่างนอ้ยเท่ากบัระดบัตาํแหน่งทขีอประเมนิ หรอื

ผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้นทมีคีวามชาํนาญในสายงานนนั ๆ ซงึมผีลงานเป็นทปีระจกัษใ์นความสามารถจาํนวนไมน่อ้ยกวา่  

2  คน แต่ไมเ่กิน  5  คน 

(3) เลขานุการ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่งตงัเลานุการ จาํนวน  1  คน โดยให ้

คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ท ี 
(ยกเลกิความเดิม โดยใช้ข้อความใหม่แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับท ี 9 ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดักาฬสินธุ์ ลงวนัที 7  เมษายน  2547  มติ ก.อบต.

จงัหวดักาฬสินธุ์ ครังที 1/2546 เมือวนัที   24  มีนาคม  2547) 

 

   -  พจิารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมนิผลงาน กาํหนดประเภท จาํนวน 

ผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวธิีการสมัภาษณ์ทจีะนาํมาใชป้ระเมนิในแต่ละตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ

ปฏบิตัิงานของตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 

-  พจิารณาคุณสมบตัิและประเมนิผลงานของบุคคลทจีะไดร้บัการคดัเลอืกแต่งตงัให ้

ดาํรงตาํแหน่งทสูีงขนึ     

   -  ปฏบิตัิงานอืน ๆ  ทเีกยีวขอ้งกบัการประเมนิบุคคลตามทคีณะกรรมการพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การประเมนิบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไปตามวธิกีารและ

แบบประเมนิแนบทา้ยประกาศนี 

      (8)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้งัเลอืนและแต่งตงัโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผีา่นการประเมนิของ

คณะกรรมการประเมนิผลงาน ฯ  ภายในกาํหนดหนึงเดอืน  หลงัจากทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.

จงัหวดั )  ใหค้วามเหน็ชอบ 

  ขอ้  192   การเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัทสูีงขนึ               

ในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนและแต่งตงัไดเ้มอืมตีาํแหน่งในระดบันนัว่าง   โดยวธิีการคดัเลอืกตามทกีาํหนดใน

หมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลอืก 
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  ขอ้  193    การเลอืนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบั 6   ใหเ้ลอืนและแต่งตงัได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์   ดงันี  

(1) ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบั 6 

(ก) มคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทกีาํหนดไว ้

ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง    

      (ข) ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนในระดบั 6 

      (ค) ไดด้าํรงตาํแหน่งและปฏบิตัิหนา้ทใีนตาํแหน่งบรหิารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

      (ง) ในรอบปีทแีลว้จนถงึวนัแต่งตงัตอ้งไมเ่คยถูกลงโทษทางวนิยัหรือถูกตงักรรมการสอบสวนทาง

วนิยั 

      (จ) ผา่นการประเมนิผลการปฏบิตัิงานจากผูบ้งัคบับญัชา 

  (2) ตาํแหน่งบริหารระดบั 7 

      (ก) มคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง 

                 (ข) ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนในระดบั 7 

      (ค) ในรอบปีทแีลว้จนถงึวนัทแีต่งตงัตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยัหรือถูกตงักรรมการสอบสวน

ทางวนิยั 

      (ง) ไดผ้่านการประเมนิผลการปฏบิตัิงานจากผูบ้งัคบับญัชา 

  (3)  ตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบั 8  

      (ก) มคุีณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง 

      (ข) ตอ้งเป็นพนกังานส่วนตาํบล ตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

      (ค) ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนไมต่าํกวา่ขนัตาํของอนัดบัเงนิเดอืนในระดบั 8 

     (ง) ในรอบปีทแีลว้จนถงึวนัแต่งตงัตอ้งไมเ่คยถูกลงโทษทางวนิยัหรือถูกตงักรรมการสอบสวน 

ทางวนิยั 

      (จ) ไดผ้่านการประเมนิผลการปฏบิตัิงานจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัดขีนึไป 

ขอ้  194    หลกัสูตรและวธิีการคดัเลอืกเพอืเลอืนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรง 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัทสูีงขนึในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการคดัเลอืก 

ทกีาํหนดในหมวด  4  สาํหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานใหใ้ชแ้บบประเมนิฯ      ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการ

ประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลทกีาํหนดในหมวด  12 

  ขอ้  195    การแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัทสูีงขนึใน        

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามขอ้ 192 ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูเ้ลอืนและแต่งตงั  

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และใหม้ผีลไมก่่อนวนัทผีา่นการคดัเลอืก 
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ขอ้  196   การกาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง 

ในระดบัทสูีงขนึ   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการใหพ้นกังานส่วนตาํบล  ไดร้บัเงนิเดอืน ทกีาํหนดในหมวด 3 

  ขอ้  197    การเลอืนพนกังานส่วนตาํบลทมีคีาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนวา่กระทาํผดิวนิยั

อย่างรา้ยแรง    หรอืมคีาํสงัลงโทษทางวนิยัหรอืถูกฟ้องรอ้งคดอีาญาขนึแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสูีงขนึ   ใหเ้ลอืนและ 

แต่งตงัไดต้งัแต่วนัทผูีบ้งัคบับญัชาอาจเลอืนขนัเงนิเดอืนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไดเ้ป็นตน้ไป 

หมวด  10 

การเลือนขนัเงนิเดือน 

  ขอ้  198    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดปฏบิตัิตนเหมาะสมต่อตาํแหน่งหนา้ท ี  และปฏบิตัิราชการมี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลในระดบัอนัเป็นทพีอใจของทางราชการ      ถอืว่าผูน้นัมคีวามชอบจะไดร้บับาํเหน็จ

ความชอบซงึอาจเป็นคาํชมเชย  เครอืงเชดิชูเกยีรต ิ รางวลั หรือการไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้  199    การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบล     ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาโดยคาํนึงถงึ    

คุณภาพและปริมาณงาน ประสทิธิภาพและประสทิธผิลของงานทไีดป้ฏบิตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏบิตัิงาน ความมคุีณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรกัษาวนิยั   และการปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังาน

ส่วนตาํบล    

  ขอ้  200   การเลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบล ทอียู่ในหลกัเกณฑต์ามทกีาํหนดในหมวดนี   

ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาทจีะพจิารณา 

  ในกรณีทไีมเ่ลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ด   ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้นัทราบพรอ้ม

ทงัเหตุผลทไีมเ่ลอืนขนัเงนิเดอืนให ้

  ขอ้  201    ในหมวดนี 

      "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

      "ครึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตงัแต่วนัท ี 1  ตุลาคม  ถงึวนัท ี 31  มนีาคม 

      "ครึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตงัแต่วนัท ี 1  เมษายน  ถงึวนัท ี30 กนัยายน 

      "ครึงปีทแีลว้มา"  หมายความวา่  ระยะเวลาครึงปีแรกหรือครึงปีหลงั  ทผีา่นมาแลว้แต่กรณี                

  ขอ้  202    ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท้ไีดร้บัมอบหมาย   ประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลการ

ปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลปีละสองครงั          ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( 

ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดในหมวด 12 

  ขอ้  203    การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนปีละสองครงั ดงันี 

      (1)  ครงัทหีนึงครึงปีแรก  เลอืนวนัท ี1 เมษายนของปีทไีดเ้ลอืน 

      (2)  ครงัทสีองครึงปีหลงั  เลอืนวนัท ี1 ตุลาคมของปีถดัไป 
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  ขอ้  204    การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืนไดไ้มเ่กินขนัสูงของอนัดบัเงนิเดอืน

สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงันนั  

  ขอ้  205    พนกังานส่วนตาํบลซงึจะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงขนัในแต่ละครงั 

ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(1) ในครึงปีทแีลว้มาไดป้ฏบิตัิงานตามหนา้ทขีองตนดว้ยความสามารถ  และดว้ยความอุตสาหะ

จนเกิดผลดหีรอืความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซงึผูบ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาประเมนิตามขอ้  202  แลว้เหน็ว่าอยู่ในเกณฑท์ี

สมควรจะไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนครึงขนั  

(2)  ในครึงปีทแีลว้มาจนถงึวนัออกคาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนตอ้งไมถู่กสงัลงโทษทางวนิยัทหีนกักว่า

โทษภาคทณัฑ ์   หรอืไมถู่กศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทเีกียวกบัการปฏบิตัหินา้ทรีาชการ    หรอื

ความผดิททีาํใหเ้สอืมเสยีเกียรติศกัดขิองตาํแหน่งหนา้ทรีาชการของตนซงึมใิช่ความ   ผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอื

ความผดิลหุโทษ 

ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์สีมควรไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน  และไดถู้กงด

เลอืนขนัเงนิเดอืนเพราะถูกสงัลงโทษทางวนิยัหรอืถกูศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในกรณีนนัมาแลว้   ให ้

ผูบ้งัคบับญัชาเลอืนขนัเงนิเดอืนประจาํครึงปีต่อไปใหผู้น้นัตงัแต่วนัท ี 1  เมษายน   หรอืวนัท ี1 ตุลาคม   ของครงัทจีะ

ไดเ้ลอืนเป็นตน้ไป 

(3)  ในครึงปีทแีลว้มาตอ้งไมถู่กสงัพกัราชการเกินกว่าสองเดอืน 

(4)  ในครึงปีทแีลว้มาตอ้งไมข่าดราชการโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 

(5)  ในครึงปีทแีลว้มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สเีดอืน 

(6)  ในครึงปีทแีลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาอบรมหรือดูงาน 

ณ ต่างประเทศ  ตามระเบยีบว่าดว้ยการใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตอ้งได ้

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในครึงปีทแีลว้มาเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสเีดอืน 

(7)  ในครึงปีทแีลว้มาตอ้งไมล่า   หรอืมาทาํงานสายเกินจาํนวนครงัทปีระธานกรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรอืผูซ้งึไดร้บัมอบหมายกาํหนดเป็นหนงัสอืไวก่้อนแลว้  โดยคาํนึงถงึลกัษณะงานและสภาพ

ทอ้งทอีนัเป็นทตีงัของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในครึงปีทแีลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการหกเดอืน  โดยมวีนัลาไมเ่กินยสีบิสามวนั   แต่ไม่

รวมถงึวนัลาดงัต่อไปนี 

         (ก)  ลาอุปสมบท  หรอืลาไปประกอบพธิีฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดอิาระเบยี  เฉพาะ

วนัลาทมีสีทิธิไดร้บัเงนิเดอืนระหว่างลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงนิเดอืน 

         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเ่กินเกา้สบิวนั 

         (ค)  ลาป่วยซงึจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไมว่า่คราวเดยีวหรือหลายคราวรวมกนัไมเ่กินหก

สบิวนัทาํการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัิราชการตามหนา้ทหีรอืในขณะเดนิทางไปหรอื

กลบัจากปฏบิตัริาชการตามหนา้ท ี
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         (จ)  ลาพกัผ่อน 

         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรียมพล 

         (ช)  ลาไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจาํนวนวนัลาไมเ่กินยสีบิสามวนัสาํหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยทไีมใ่ช่วนั           

ลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  ขอ้  206    พนกังานส่วนตาํบลซงึจะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนหนึงขนัในแต่ละครงัตอ้ง

เป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑท์จีะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครงึขนัตามขอ้ 205  และอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใด 

ประการหนึงหรอืหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏบิตัิงานตามหนา้ทไีดผ้ลดเีด่น  มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์

และผลดยีงิต่อทางราชการและสงัคมจนถอืเป็นตวัอยา่งทดีไีด ้

      (2)  ปฏบิตัิงานโดยมคีวามคิดริเริมในเรอืงใดเรืองหนึง  หรอืไดค้น้ควา้หรือประดษิฐส์งิใดสงิหนึง

ซงึเป็นประโยชนต่์อทางราชการเป็นพเิศษ       และทางราชการไดด้าํเนินการตามความคิดริเริมหรอืไดร้บัรองใหใ้ชก้าร 

คน้ควา้หรือสงิประดษิฐน์นั 

      (3)  ปฏบิตัิงานตามหนา้ททีมีสีถานการณ์ตรากตราํเสยีงอนัตรายมาก  หรอืมกีารต่อสูท้เีสยีงต่อ

ความปลอดภยัของชวีติเป็นกรณีพเิศษ 

      (4)  ปฏบิตัิงานทมีภีาระหนา้ทหีนกัเกินกว่าระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการเป็น

พเิศษ  และปฏบิตัิงานในตาํแหน่งหนา้ทขีองตนเป็นผลดดีว้ย 

      (5)  ปฏบิตัิงานตามตาํแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย ยากลาํบากเป็นพเิศษและงาน

นนัไดผ้ลดยีงิเป็นประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏบิตัิงานทไีดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสาํเร็จเป็นผลดยีงิแก่

ประเทศชาต ิ

  ขอ้  207    การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบลตาม ขอ้  205  และขอ้ 206  ให ้

ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายนาํผลการประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงานทไีดด้าํเนินการ

ตามขอ้  202   มาเป็นหลกัในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน   ครงัทหีนึงและครงัทสีอง  โดยพจิารณาประกอบกบั

ขอ้มลูการลา  พฤติกรรมการมาทาํงาน  การรกัษาวนิยั  การปฏบิตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบลและขอ้

ควรพจิารณาอืน ๆ  ของผูน้นั แลว้รายงานผลการพจิารณานนั  พรอ้มดว้ยขอ้มลูดงักลา่วต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขนึ

ไปตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัเหนือแต่ละระดบัทไีดร้บัรายงานเสนอ

ความเหน็เพอืประกอบการพจิารณาของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย 

  ขอ้  208    การพจิารณาผลการปฏบิตัิงานและผลสมัฤทธิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการปฏบิตั ิ              

ราชการและการปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช)  ในครึงปีทแีลว้มาเป็นเกณฑ ์ เวน้แต่ผูอ้ยู่ใน

หลกัเกณฑต์ามขอ้ 205  (5) หรือ (6)   ใหน้บัช่วงเวลาปฏบิตัริาชการไมน่อ้ยกวา่สเีดอืนเป็นเกณฑพ์จิารณา 

ACER
Typewriter
101



 72

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดโอน เลอืนตาํแหน่ง  ยา้ย สบัเปลยีนหนา้ทไีปช่วยราชการใน

หน่วยราชการอืน  ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิงานนอกเหนือหนา้ทหีรืองานพเิศษอืนใด  หรอืลาไปปฏบิตัิงานในองคก์าร

ระหว่างประเทศตามขอ้  205 (8)  (ช)  ในครึงปีทแีลว้มาใหน้าํผลการปฏบิตัริาชการและการปฏบิตัิงานของผูน้นัทกุ

ตาํแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพจิารณาดว้ย 

  ขอ้  209  ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั   ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลพจิารณารายงานผลจากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  207  ถา้เหน็วา่พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์จีะ 

ไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงขนัตามขอ้  205  และปฏบิตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  ให ้

เลอืนขนัเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูน้นัครึงขนั     ถา้เหน็วา่พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัมผีลการปฏบิตัิงานอยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้  

206  ใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูน้นัหนึงขนั 

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืน      ครึงปีแรกไมถ่งึหนึงขนัถา้ในการ   

พจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปีหลงั  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดพ้จิารณาผลการปฏบิตัิงาน

ครึงปีแรกกบัครึงปีหลงัรวมกนัแลว้เหน็ว่ามมีาตรฐานสูงกว่าการทจีะไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืนหนึงขนัสาํหรบัปีนนั  

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจมคีาํสงัใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนรวมทงัปีของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั

เป็นจาํนวนหนึงขนัครึงได ้  แต่ผลการปฏบิตัิงานทงัปีของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัจะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใด

ประการหนึงหรอืหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏบิตัิงานตามหนา้ทไีดผ้ลด ี มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

ผลดต่ีอทางราชการและสงัคม 

      (2)  ปฏบิตัิงานโดยมคีวามคิดริเริมในเรอืงใดเรืองหนึง หรอืไดค้น้ควา้ หรอืประดษิฐส์งิใดสงิหนึง

ซงึเป็นประโยชนต่์อทางราชการ 

      (3)  ปฏบิตัิงานตามหนา้ททีมีสีถานการณ์ตรากตราํเสยีงอนัตราย   หรือมกีารต่อสูท้เีสยีงต่อความ

ปลอดภยัของชวีติ 

      (4)  ปฏบิตัิงานทมีภีาระหนา้ทหีนกัเกินกว่าระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการและ

ปฏบิตัิงานในตาํแหน่งหนา้ทขีองตนเป็นผลดดีว้ย 

     (5)  ปฏบิตัิงานตามตาํแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย  ยากลาํบากและงานนนัได ้

ผลดเีป็นประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏบิตัิงานทไีดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกจิการอย่างใดอย่างหนึงจนสาํเร็จเป็นผลดแีก่                   

ประเทศชาต ิ

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดมผีลการปฏบิตัิงานอยู่ในเกณฑท์คีวรจะไดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืน

ครึงปีแรกหนึงขนั  แต่ไมอ่าจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนหนึงขนัใหไ้ด ้     เพราะมขีอ้จาํกดัเกียวกบัจาํนวนเงนิทจีะใชเ้ลอืนขนั

เงนิเดอืนของส่วนราชการนนั  ถา้ในการเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปีหลงั  พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัมผีลการปฏบิตัิงานอยู่ใน

เกณฑไ์ดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืนหนึงขนัอีก  และไมม่ขีอ้จาํกดัเกียวกบัจาํนวนเงนิทจีะใชเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนในคราวนนั  

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจมคีาํสงัใหเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนรวมทงัปีของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั

เป็นจาํนวนสองขนัได ้
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  ขอ้  210   การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครึงปีใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  ซงึในครึงปีทแีลว้มา

ไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช)   ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลพจิารณาสงัเลอืนไดค้รงัละไมเ่กินครึงขนัเมอืผูน้นักลบัมาปฏบิตัหินา้ทรีาชการ   โดยใหส้งัเลอืน

ยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทคีวรจะไดเ้ลอืน    ทงันี    ใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนด 

  ขอ้  211   ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั  ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล เหน็สมควรใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน     แต่ปรากฏว่าไดม้คีาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการ 

สอบสวนพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัว่ากระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงก่อนมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน     ใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวก่้อน   และใหก้นัเงนิสาํหรบัเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

ดว้ย  เมอืการสอบสวนและการพจิารณาแลว้เสรจ็   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาดงันี 

      (1)  ถา้ผูถ้กูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนไมม่คีวามผดิ   หรือจะตอ้งถกูลงโทษภาคทณัฑ ์ ให ้

สงัเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงัใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไป

ในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้แมว้า่ผูน้นัจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ผูถ้กูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงนิเดอืน  หรือลดขนัเงนิเดอืน  

ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไว ้ ถา้ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงัใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการ

เลอืนไวใ้นครงัทจีะถูกลงโทษ  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอุืนทมีใิช่เพราะเหตเุกษยีณอายุตามกฎหมายวา่

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ      ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนในครงัทจีะไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนครงัสุดทา้ย    

แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษยีณอายุตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ      ใหง้ด

เลอืนขนัเงนิเดอืนทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวใ้นวนัท ี 30  

กนัยายนของครึงปีสุดทา้ยก่อนทผูีน้นัจะพน้จากราชการ  ส่วนในครงัอืนใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงั

ทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

      (3)  ถา้ผูม้อีาํนาจแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนมคีาํสงัลงโทษปลดออก หรอืไลอ่อกจากราชการ  

หรือมคีาํสงัใหอ้อกจากราชการเพราะมมีลทนิหรือมวัหมอง ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทุกครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

  การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท้ถีูกแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนวา่

กระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพจิารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ขอ้  212    ในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนแต่ละครงั   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบล  เหน็สมควรใหผู้ใ้ดไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน  แต่ปรากฏวา่ผูน้นัถกูฟ้องคดอีาญาในความผดิทเีกียวกบัการปฏบิตัิ

หนา้ทรีาชการหรอืความผดิททีาํใหเ้สอืมเสยีเกียรติศกัดขิองตาํแหน่งหนา้ทรีาชการของตน    ซงึมใิช่ความผดิทไีดก้ระทาํ

โดยประมาท  ความผดิลหุโทษ  หรอืความผดิทพีนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างให ้  และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดนีนั

แลว้ก่อนมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน      ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

ก่อน  และใหก้นัเงนิสาํหรบัเลอืนขนัเงนิเดอืนไวด้ว้ย  เมอืศาลไดม้คีาํพพิากษาแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลพจิารณา  ดงันี 

ACER
Typewriter
103



 74

      (1)  ถา้ศาลพพิากษาว่าผูน้นัไมม่คีวามผดิ  ใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวไ้ดถ้า้ไดร้อ           

การเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงั  ใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้  

แมว้่าผูน้นัจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษเบากว่าโทษจาํคุก   ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการ    เลอืนไว ้  

ถา้ไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวเ้กินหนึงครงั  ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวใ้นครงัทศีาลพพิากษาใหล้งโทษ   

ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอืนทมีใิช่เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถนิ  ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนในครงัทจีะไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืนครงัสุดทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะ

เหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืนทปีระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไวใ้นวนัท ี 30  กนัยายนของครึงปีสุดทา้ยก่อนทผูี ้

นนัจะพน้จากราชการ  ส่วนในครงัอืนใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทไีดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

      (3)  ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืโทษหนกักว่าจาํคุก  ใหง้ดเลอืนขนัเงนิเดอืน  ทุกครงัทไีด ้

รอการเลอืนขนัเงนิเดอืนไว ้

  การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท้ถีูกฟ้องคดอีาญาหลายคดใีหแ้ยก

พจิารณาเป็นคด ีๆ  ไป 

  ขอ้  213   ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้อการเลอืนขนัเงนิเดอืน

พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไว ้เพราะเหตุถกูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 211  และเหตุถกูฟ้องคดอีาญาตามขอ้  

212   ใหผู้ม้อีาํนาจดงักลา่วรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนผูน้นัไวจ้นกว่าการสอบสวนและการพจิารณาทางวนิยัแลว้เสร็จ   

และจนกว่าศาลมคีาํพพิากษาแลว้จึงใหผู้ม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนพจิารณาการเลอืนขนัเงนิเดอืนตามขอ้ 211 (1) (2) 

หรือ (3)  หรือตามขอ้ 212 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  ทงันี  โดยถอืเกณฑจ์าํนวนครงัทจีะตอ้งงดเลอืนขนั 

เงนิเดอืนทมีากกวา่เป็นหลกัในการพจิารณา   เวน้แต่   ผูน้นัไดพ้น้จากราชการไปแลว้ตามผลของการถูกแต่งตงั

คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 211 หรือตามผลของการถูกฟ้องคดอีาญาตามขอ้  212  กรณีใดกรณีหนึง จึงจะ

พจิารณาการเลอืนขนัเงนิเดอืนทรีอการเลอืนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนนัโดยไมต่อ้งรอผลของอีกกรณีหนึง  

 ขอ้  214  ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็สมควร 

เลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ด  แต่ผูน้นัจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่า

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน

เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญใหผู้น้นัในวนัท ี 30  กนัยายนของครึงปีสุดทา้ยก่อนทจีะพน้จากราชการ 

  ขอ้  215    ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็สมควร 

สมควรเลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ด  แต่ผูน้นัไดต้ายในหรอืหลงัวนัท ี1 เมษายน  หรือวนัท ี1 ตุลาคม

หรือออกจากราชการไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ  หลงัวนัท ี1 เมษายนหรอืวนัท ี1 ตุลาคม  แต่ก่อนทจีะม ี คาํสงัเลอืนขนั

เงนิเดอืนในแต่ละครงั  ผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนจะสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนใหผู้น้นัยอ้นหลงัไปถงึวนัท ี1 เมษายนหรอื 

วนัท ี 1  ตุลาคมครึงปีทจีะไดเ้ลอืนนนัก็ได ้ แต่ถา้ผูน้นัไดพ้น้จากราชการเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่าดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิไปก่อนทจีะมคีาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ  

ACER
Typewriter
104



 75

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจะสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนใหผู้น้นัยอ้นหลงัไปถงึวนัท ี30 กนัยายน

ของครึงปีสุดทา้ยทจีะไดเ้ลอืนนนัก็ได ้

  ขอ้  216    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไมอ่ยู่ในหลกัเกณฑท์จีะเลอืนขนัเงนิเดอืนไดค้รึงขนัตามขอ้  

205  เนืองจากขาดคุณสมบตัิเกียวกบัระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ การลา  หรอืการมาทาํงานสายตามทกีาํหนด  แต่

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็สมควรเลอืนขนัเงนิเดอืนใหโ้ดยมเีหตุผลเป็นกรณี 

พเิศษ  ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

เพอืพจิารณาอนุมตัิใหส้งัเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้  217    การเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบล ใหด้าํเนินการตามขอ้  199  โดยใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลตงัคณะกรรมการขนึคณะหนึง    เพอืพจิารณาตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในหมวดนี    และใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนพนกังานส่วนตาํบลทกุตาํแหน่ง  ตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการ  ดงักลา่ว 

ขอ้  218    ในการกาํหนดโควตา้การเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณีพเิศษ  กาํหนดวงเงนิทใีชใ้นการเลอืน               

ขนัเงนิเดอืน   และการกาํหนดเงนิตอบแทนพเิศษสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล   ใหเ้ป็นไปตามท ี  คณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด  

  ขอ้  219    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดถงึแก่ความตาย  เนืองจากการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ  ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนใหผู้น้นัเป็นกรณีพเิศษ     เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ    

ทงันี   ใหน้าํกฎหมายหรือระเบยีบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

  ขอ้  220    ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัตน้ของพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตายเนืองจากการปฏบิตัิ

หนา้ทรีาชการ  เป็นผูม้หีนา้ทรีายงาน และเสนอขอใหพ้จิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษ โดยรวบรวมเอกสารที

เกียวขอ้ง  แลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

  ในการรายงานและการเสนอขอใหพ้จิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษ  ตามวรรคหนึง                     

ใหก้าํหนดรายละเอียด  ดงันี 

(1) ชอืพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตาย  และประวตักิารรบัราชการของพนกังานส่วนตาํบลผู ้

ถงึแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตุทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัถงึแก่ความตายเนืองจากการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

(3) ความเหน็ในการเสนอขอใหพ้จิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษเพอืประโยชนใ์นการ

คาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ 

(4) สาํเนาเอกสารของทางราชการทอีอกเกยีวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 

(5) เอกสารอืน ๆ ทมีคีวามจาํเป็นเพอืประกอบการพจิารณา  

  ขอ้  221    เมอืประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้บัรายงานดงักลา่วแลว้  ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการขนึคณะหนึง จาํนวนไมเ่กิน 3  คน  
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ประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ   เพอืพจิารณารายงาน

การขอเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณีพเิศษของพนกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตายเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ 

  ขอ้  222    ในการพจิารณาของคณะกรรมการ  ใหพ้จิารณารายงานการขอเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณี 

พเิศษตามขอ้  220  โดยใหพ้จิารณา ดงันี 

(1) พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัถงึแก่ความตาย  เนืองจากการปฏบิตัหินา้ทรีาชการ 

(2) เหตุททีาํใหถ้งึแก่ความตาย  มไิดเ้กิดจากความประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงของผูต้าย หรอื

จากความผดิของผูต้าย 

(3) ความเหน็ในการพจิารณา สมควรเลอืนขนัเงนิเดอืนใหเ้ป็นกรณีพเิศษ เพอืประโยชนใ์นการ

คาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ 

ขอ้  223    เมอืคณะกรรมการไดพ้จิารณาตามขอ้ 222  แลว้   ใหเ้สนอความเหน็ในการพจิารณา

การเลอืนขนัเงนิเดอืนใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูถ้งึแก่ความตายเป็นกรณีพเิศษ     เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ

บาํนาญต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเพอืพจิารณา 

  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   เสนอเรอืงการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนกรณี

พเิศษและความเหน็ตามวรรคหนึง   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 

 

 

ขอ้  224    การสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล   

ผูถ้งึแก่ความตายเนืองจากการปฏบิตัิหนา้ทรีาชการดงักลา่ว  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เป็นผูม้อีาํนาจสงัตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้  223  โดยใหม้ผีลเพอื 

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเท่านนั 

หมวด  11 

ระเบียบเกยีวกบัการบริหารและการปฏบิตัิงาน 

 

  ขอ้ 225   ใหก้าํหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดงันี 

(ก) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชนั 1 กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ 

(ข) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชนั 2 และ ชนั 3  กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลขนาดกลาง 

(ค) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชนั 4 และ ชนั 5 กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลขนาดเลก็ 
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  ขอ้  226  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอีาํนาจหนา้ทตีามทกีาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล        กฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ   และกฎหมายอืนทกีาํหนดอาํนาจหนา้ทใีหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ในการกาํหนดโครงสรา้งส่วนราชการตามวรรคหนึง   ใหค้าํนึงถงึความตอ้งการ และความเหมาะสม               

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    โดยใหม้กีารแบ่งส่วนราชการ   ดงัต่อไปนี 

    (1)  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    (2)  กอง หรอืส่วนราชการทเีรียกชอือยา่งอืน 

ใหส่้วนราชการตาม (1)  มฐีานะเป็นกองหรอืเป็นส่วน 

ขอ้  227    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลประกาศกาํหนดกองหรอืส่วนราชการทเีรียกชอื  อยา่งอืน

ตามขอ้ 226  วรรคสอง (2)   ซงึถอืว่าเป็นส่วนราชการหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดงันี 

     (1)  กองคลงั  หรือส่วนการคลงั 

(2) กองช่าง  หรอืส่วนโยธา 

ส่วนราชการทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจประกาศกาํหนดไดต้ามความเหมาะสมของ 

แต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ไดแ้ก่ 

(1) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 

(2) กองหรือส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

(3) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสงิแวดลอ้ม 

(4) กองหรือส่วนราชการอืนตามความตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล 

ขอ้  228    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 229  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจประกาศกาํหนดกองหรอื   

ส่วนราชการอืนไดต้ามความเหมาะสม และความจาํเป็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   โดยความเหน็ชอบของ 

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ขอ้  229    ในการประกาศกาํหนดกองหรือส่วนราชการตามขอ้ 231 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

จดัทาํเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยใหก้าํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรอืส่วนราชการท ี

เรียกชอือย่างอืนภายในกรอบทกีาํหนด ดงันี 

(1) สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหม้หีนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกยีวกบัราชการ 

ทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และราชการทมีไิดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทขีองกอง   หรือส่วนราชการใดในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโดยเฉพาะ  รวมทงักาํกบัและเร่งรดัการปฏบิตัิราชการของส่วน  ราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให ้

เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏบิตัิราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(2) กองคลงั หรือส่วนการคลงั   มหีนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกียวกบังานการจ่าย  การรบั  

การนาํส่งเงนิ  การเก็บรกัษาเงนิ   และเอกสารทางการเงนิ  การตรวจสอบใบสาํคญั  ฎกีางานเกยีวกบัเงนิเดอืนค่าจา้ง   

ค่าตอบแทน เงนิบาํเหน็จ บาํนาญ เงนิอืน ๆ งานเกียวกบัการจดัทาํงบประมาณ ฐานะทางการเงนิ การจดัสรรเงนิต่าง ๆ    
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การจดัทาํบญัชทีุกประเภท   ทะเบยีนคุมเงนิรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ    การควบคุมการเบกิจ่าย   งานทาํงบทดลอง

ประจาํเดอืน  ประจาํปี  งานเกียวกบัการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและงานอืน ๆ       ทเีกยีวขอ้งและทไีดร้บั

มอบหมาย 

(3) กองช่าง  หรอืส่วนโยธา  มหีนา้ทคีวามรบัผดิชอบเกียวกบัการสาํรวจ ออกแบบ 

การจดัทาํขอ้มลูทางดา้นวศิวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขยีนแบบ การตรวจสอบ  

การก่อสรา้ง  งานการควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย  งานแผนการปฏบิตั ิ  งานการก่อสรา้งและซ่อมบาํรุง การ 

ควบคุมการก่อสรา้งและซ่อมบาํรุง    งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเครืองจกัรกล  การรวบรวมประวตัิติดตาม ควบคุม 

การปฏบิตัิงานเครอืงจกัรกล     การควบคุม    การบาํรุงรกัษาเครืองจกัรกลและยานพาหนะ   งานเกยีวกบัแผนงาน  

ควบคุม เก็บรกัษา การเบกิจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล ่นาํมนัเชอืเพลงิ และงานอืน ๆ ทเีกยีวขอ้งและทไีดร้บัมอบหมาย 

ขอ้  230    การกาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของสาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

กองหรือส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอืนทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลประกาศจดัตงัขนึ  ใหก้าํหนดใหค้รอบคลุมภารกิจ 

หนา้ทขีององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   ตามทกีฎหมายกาํหนดหรอืภารกิจหนา้ททีอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งปฏบิตั ิ 

และการกาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบดงักลา่ว  ตอ้งมคีวามชดัเจนและไมซ่าํซอ้นระหว่างกองหรือส่วนราชการ 

ต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นนั 

ขอ้  231    การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    กองหรือส่วน 

ราชการทเีรียกชอือย่างอืน ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัแบ่งส่วนราชการ

ภายในไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดงันี 

(1) การจดัแบ่งส่วนราชการภายใน  ใหพ้จิารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและ     

ความจาํเป็นตามภารกิจหนา้ทแีละปริมาณงานของส่วนราชการนนั  โดยจดัแบ่ง ฝ่าย กลุม่หรือชอืงานอืนใดเป็นจาํนวน

เท่าใดตามทเีหน็สมควรและเป็นทเีขา้ใจไดถ้งึภารกจิหนา้ทขีองฝ่ายหรือกลุม่งานนนั 

(2) การกาํหนดอาํนาจหนา้ท ี ความรบัผดิชอบของส่วนราชการภายในทไีดจ้ดัแบ่งนนั 

จะตอ้งกาํหนดใหม้คีวามชดัเจน ไมซ่าํซอ้นกบัส่วนราชการอืน และตอ้งอยู่ภายในกรอบอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 

ของกองหรอืส่วนราชการนนั 

ขอ้  232   การประกาศกาํหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   กาํหนดอาํนาจหนา้ท ี

ความรบัผดิชอบของส่วนราชการ  และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน ตามขอ้ 229 และ ขอ้ 231  ใหอ้งคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล    จดัทาํเป็นร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้วามเหน็ชอบ  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบแลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลงนามในประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 

ขอ้  233    การจดัตงักองหรือส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนืขนึใหม ่ เพอืรองรบัภารกิจหนา้ทขีอง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรอืการปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ซงึมกีารจดัตงักอง  

หรือส่วนราชการขนึใหม ่  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอเหตผุลความจาํเป็น      และร่างประกาศองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลกาํหนดกองหรือส่วนราชการขนึใหม ่ เพอืใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบ โดยใหม้รีายการ ดงันี 

ACER
Typewriter
108



 79

(1) เหตุผล ความจาํเป็นทตีอ้งจดัตงักองหรอืส่วนราชการขนึใหม ่

(2) ชอืกองหรอืส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืน 

(3) อาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรอืส่วนราชการ นนั 

(4) ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถงึขนาดตอ้งจดัตงัเป็น

หน่วยงานระดบักองและกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลในส่วนราชการนนั 

(5) ร่างประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล กาํหนดส่วนราชการทปีรบัปรุงใหม ่  โดย

กาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของกองหรือส่วนราชการทเีรียกชอือยา่งอืนและ

การจดัแบ่งส่วนราชการภายในตามขอ้ 232 

  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหค้าํนึงถงึภารกิจอาํนาจ 

หนา้ท ีความรบัผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทกีฎหมายกาํหนด ลกัษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน  

และความจาํเป็นความเหมาะสม  ตลอดทงัอตัรากาํลงัของพนกังานส่วนตาํบล  และงบประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ขอ้  234    เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้จิารณาการขอจดัตงัหรอื

ปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการตามขอ้  233  แลว้  ใหด้าํเนินการ  ดงันี 

(1) กรณีมมีติเหน็ชอบการจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการใหม ่ และอตัรา 

กาํลงัพนกังานส่วนตาํบลทกีาํหนดในกองหรือส่วนราชการทจีดัตงัขนึใหม ่เป็นการปรบัเกลยีมาจากกองหรอืส่วนราชการ

อืนภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยไมเ่พมิอตัรากาํลงั   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลลง

นามในประกาศใชบ้งัคบั และดาํเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

(2) กรณีมมีติเหน็ชอบการจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการใหม ่ และอตัรากาํลงั               

พนกังานส่วนตาํบลทกีาํหนดในกองหรอืส่วนราชการทจีดัตงัขนึใหม ่   ซงึเป็นการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่ ใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบัและดาํเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังาน 

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

(3) กรณีมมีติเป็นประการอืนใด  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตามมตขิอง             

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) นนั 

  ขอ้  235    อาํนาจหนา้ทขีองประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ในการควบคุมและ

รบัผดิชอบการบริหารกจิการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบล 

  ขอ้  236    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหป้ลดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล มอีาํนาจหนา้ท ีดงันี 

      (1) รบัผดิชอบควบคุมการปฏบิตัริาชการประจาํในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   กาํหนดแนวทาง

และแผนการปฏบิตัิราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และลาํดบัความสาํคญัของ   แผนการปฏบิตัิราชการประจาํปี

ของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบล  รวมทงักาํกบั เร่งรดั ติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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      (2) เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

รองจากประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   ในการปฏบิตัริาชการของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จะใหม้รีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เป็นผูช่้วยสงัและปฏบิตัริาชการดว้ยก็ได ้

  ในกรณีทมีรีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการรองจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มอีาํนาจหนา้ทตีามทปีลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย 

  ขอ้  237    ใหส้าํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มหีวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคนหนึง  เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง และรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของ

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั 

  ขอ้  238   ในกองหรอืส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอนื มผูีอ้าํนวยการกองหรอืหวัหนา้ส่วนราชการ             

ทเีรียกชอือย่างอืนคนหนึงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง   และรบัผดิชอบในการปฏบิตั ิ

ราชการของกองหรือส่วนราชการนนั 

  ขอ้  239    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   การกาํหนดให ้      

ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งใดทมีไิดก้าํหนดไวต้ามประกาศนี  บงัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลในส่วนราชการ

ใด ฐานะใด  ใหเ้ป็นไปตามทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมอบหมายโดยทาํเป็นหนงัสอื    

   ขอ้  240  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจมอบอาํนาจในการสงัการอนุญาต  

การอนุมตัิ หรอืการปฏบิตัิกิจการทปีระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพงึปฏบิตัิ  หรือดาํเนินการตาม

กฎหมายใด ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏบิตัิราชการแทนก็ได ้ ทงันี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อาํนาจในการสงัการอนุญาต  

การอนุมตัิ  การปฏบิตัิราชการ  หรอืการดาํเนินการอืนทผูีด้าํรงตาํแหน่งใดจะพงึปฏบิตั ิ หรอืดาํเนินการตามกฎหมาย  

ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรอืคาํสงัใดหรอืมติของคณะรฐัมนตรีในเรอืงใด  ถา้กฎหมาย ระเบยีบ    ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัใด  

หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรอืงนนั มไิดก้าํหนดเรืองการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอยา่งอืน หรือมไิดห้า้มเรอืงการมอบอาํนาจ

ไว ้ผูด้าํรงตาํแหน่งนนัอาจมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอืนปฏบิตัิราชการแทนได ้  ดงันี 

(1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจมอบใหก้รรมการบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ผูอ้าํนวยการกอง   

หรือหวัหนา้ส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืน 

      (2) ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจมอบใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล                  

ผูอ้าํนวยการกอง หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืน 

      (3)  ผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอืน อาจมอบใหพ้นกังานส่วนตาํบล                           

ในกองหรือส่วนราชการนนั  
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การมอบอาํนาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนตามวรรคสองใหท้าํเป็นหนงัสอื 

  ขอ้  241    เมอืมกีารมอบอาํนาจตามขอ้  240  โดยชอบแลว้ ผูร้บัมอบอาํนาจมหีนา้ทตีอ้งรบัมอบ            

อาํนาจนนั   และจะมอบอาํนาจนนัใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งอืนต่อไปไมไ่ด ้

  ขอ้  242    ในการมอบอาํนาจตามขอ้ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผู้ม้อบอาํนาจพิจารณา       

ถงึการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน   ความรวดเร็วในการปฏบิตัิราชการ  การกระจายความรบัผิดชอบตามสภาพ

ของตาํแหน่งของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งปฏบิตัิหนา้ททีไีดร้บัมอบอาํนาจตามวตัถปุระสงคข์องการ 

มอบอาํนาจดงักลา่ว 

  เมอืไดร้บัมอบอาํนาจแลว้ ผูม้อบอาํนาจมหีนา้ทกีาํกบัติดตามผลการปฏบิตัิราชการ  ของผูร้บัมอบ

อาํนาจ และใหม้อีาํนาจแนะนาํและแกไ้ขการปฏบิตัิราชการของผูร้บัมอบอาํนาจได ้

  ขอ้  243    การรกัษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในกรณีที

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไมอ่ยู ่ หรือไมส่ามารถปฏบิตัริาชการได ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  ขอ้  244    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ในกรณีทไีมม่ ี

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัิราชการได ้ใหร้องปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล เป็นผูร้กัษา

ราชการแทน    ถา้มรีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายคน   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่งตงัรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคนใดคนหนึงเป็นผูร้กัษาราชการแทน      ถา้ไมม่ผูีด้าํรงตาํแหน่งรองปลดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัริาชการได ้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

แต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล      ซงึดาํรงตาํแหน่งไมต่าํกว่าผูอ้าํนวยการกองหรอืหวัหนา้  

ส่วนราชการทเีรียกชอือยา่งอืนเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

  ในกรณีทไีมม่รีองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัิราชการได ้   ประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จะแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซงึดาํรงตาํแหน่ง 

ไมต่าํกว่าผูอ้าํนวยการกองหรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืนเป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  245    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในกรณีทไีมม่ ี

ผูด้าํรง   ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง   หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชอือยา่งอืน  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลในกองหรือส่วนราชการนนัคนใดคนหนึงทเีหน็สมควรใหเ้ป็น     ผูร้กัษา 

ราชการแทนได ้  แต่เพอืความเหมาะสมแก่การรบัผดิชอบการปฏบิตัิราชการในกองหรือส่วนราชการนนั      ประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลคนใดคนหนึงซงึดาํรงตาํแหน่งไมต่าํกว่า 

ผูอ้าํนวยการกอง  หรอืหวัหนา้ส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืน เป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  246  ใหผู้ร้กัษาราชการแทนมอีาํนาจหนา้ทเีช่นเดยีวกบัผูซ้งึตนแทนในกรณีทมีผูีด้าํรงตาํแหน่ง 

ใด หรือผูร้กัษาราชการแทนผูด้าํรงตาํแหน่งนนัมอบหมาย  หรอืมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอืนปฏบิตัิราชการแทน   

ใหผู้ป้ฏบิตัิราชการแทนมอีาํนาจหนา้ทเีช่นเดยีวกบัผูซ้งึมอบหมายหรือมอบอาํนาจ 
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  ในกรณีทมีกีฎหมายอืนแต่งตงัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือใหม้อีาํนาจหนา้ทอียา่งใด                     

ใหผู้ร้กัษาราชการแทนหรอืผูป้ฏบิตัิราชการแทน  มอีาํนาจหนา้ทเีป็นกรรมการหรือมอีาํนาจหนา้ทเีช่นเดยีวกบัผูด้าํรง

ตาํแหน่งนนัในการรกัษาราชการแทน หรือปฏบิตัิราชการแทนดว้ยแลว้แต่กรณี 

  ขอ้  247    การเป็นผูร้กัษาราชการแทนตามทกีาํหนดในประกาศนี   ไมก่ระทบกระเทอืนอาํนาจ

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ซงึเป็นผูบ้งัคบับญัชาทจีะแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลอืน เป็นผูร้กัษา

ราชการแทนตามอาํนาจหนา้ททีมีอียู่ตามกฎหมาย 

  ในกรณีทมีกีารแต่งตงัผูร้กัษาราชการแทนตามวรรคหนึง    ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งรองหรอืผูช่้วยพน้จาก

ความเป็นผูร้กัษาราชการแทนนบัแต่เวลาทผูีไ้ดร้บัการแต่งตงัตามวรรคหนึงเขา้รบัหนา้ท ี

  ขอ้  248    ในกรณีทตีาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งอืนวา่งลงหรือผูด้าํรงตาํแหน่งไมส่ามารถ

ปฏบิตัิราชการได ้และเป็นกรณีทมีไิดม้กีารกาํหนดไวเ้กียวกบัการปฏบิตัิราชการแทนและการรกัษาราชการแทน    ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   มอีาํนาจสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลทเีหน็สมควรโดยใหพ้จิารณาถงึ

ความรูค้วามสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชนต่์อทางราชการสูงสุด  ใหร้กัษาการในตาํแหน่งนนัได ้

  ผูร้กัษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนึง  ใหม้อีาํนาจหนา้ทตีามตาํแหน่งทรีกัษาการนนั  ในกรณีทมีี

กฎหมายอืน  กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ คาํสงัผูบ้งัคบับญัชา 

แต่งตงัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งนนั เป็นกรรมการ หรือใหม้อีาํนาจหนา้ทใีด ก็ใหผู้ร้กัษาการในตาํแหน่งทาํหนา้ทกีรรมการหรอืมี

อาํนาจหนา้ทอีย่างนนั ในระหวา่งทรีกัษาการในตาํแหน่ง แลว้แต่กรณี 

หมวด  12 

การบริหารงานบุคคล 

สว่นที 1 

การสงัพนักงานสว่นตําบลประจาํองคก์ารบริหารสว่นตําบล 

  ขอ้  249    ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอีาํนาจสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เป็นการชวัคราว  โดยใหพ้น้จากตาํแหน่งหนา้ทเีดมิได ้  ในกรณีทมีเีหตุผลความจาํเป็น  ดงัต่อไปนี 

       (1)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลมกีรณีถูกกลา่วหาหรือมกีรณีเป็นทสีงสยัว่ากระทาํผดิวนิยัอย่าง 

รา้ยแรง  หรือถูกฟ้องคดอีาญา  หรอืตอ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญา  เวน้แต่เป็นความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือ

ความผดิลหุโทษ  หรอืกรณีทถีูกฟ้องนนั  พนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างใหแ้ละถา้ใหผู้น้นัคงอยู่ในตาํแหน่งหนา้ที

เดมิต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสบืสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสยีหายแก่ราชการ 

(2) เมอืพนกังานส่วนตาํบลกระทาํหรอืละเวน้กระทาํการใดจนตอ้งคาํพพิากษาถงึทสุีดว่าเป็นผู ้

กระทาํความผดิอาญา  และผูม้อีาํนาจดงักลา่วพจิารณาเหน็ว่าขอ้เทจ็จริงทปีรากฏตามคาํพพิากษาถงึทสุีดนนัไดค้วาม

ประจกัษช์ดัอยู่แลว้ว่าการกระทาํหรอืละเวน้กระทาํการนนัเป็นความผดิวนิยัรา้ยแรง 

    (3)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลละทงิหรือทอดทงิหนา้ทรีาชการ  และผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการ 

สบืสวนแลว้เหน็ว่าไมม่เีหตุผลอนัสมควร  และการละทงิหรอืทอดทงิหนา้ทรีาชการนนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการ 

อย่างรา้ยแรง 
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       (4)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลกระทาํผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชา  หรอืใหถ้อ้ยคาํรบัสารภาพต่อผูม้หีนา้ทสีบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทวัไปเกยีวกบั

วนิยั  การรกัษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยัและไดม้กีารบนัทกึถอ้ยคาํรบัสารภาพเป็นหนงัสอื 

       (5)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลมกีรณีถูกแต่งตงัคณะกรรมการขนึทาํการสอบสวนในกรณีถูก 

กลา่วหา  หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูข้าดคุณสมบตั ิ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล 

       (6)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลมกีรณีถูกแต่งตงัคณะกรรมการขนึทาํการสอบสวน  หรอืมกีารใช ้

สาํนวนการสอบสวนพจิารณาดาํเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  หรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่าหยอ่นความสามารถในอนัทจีะ

ปฏบิตัิราชการ บกพร่องในหนา้ทรีาชการหรือประพฤติตน    ไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทรีาชการหรอืมกีรณีทปีรากฏ

ชดัแจง้ตามมาตรฐานทวัไปเกยีวกบัวนิยั การรกัษาวนิยั  และการดาํเนินการทางวนิยั 

       (7)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลผูด้าํรงตาํแหน่งใดมกีรณีถูกกลา่วหา    หรอืมกีรณีเป็นทสีงสยัว่ามี

พฤติการณ์ไมเ่หมาะสมทจีะปฏบิตัิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งนนัซงึผูบ้งัคบับญัชาไดส้บืสวนแลว้เหน็ว่ากรณีมมีลู  และถา้

ใหผู้น้นัคงอยู่ในตาํแหน่งเดมิต่อไปอาจเกิดการเสยีหายแก่ราชการ 

       (8)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

(9) เมอืพนกังานส่วนตาํบลไดร้บัอนุญาตใหล้าติดตามคู่สมรสซงึไปปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

หรือไปปฏบิตัิงานในต่างประเทศ 

       (10)  เมอืพนกังานส่วนตาํบลไดร้บัทุนรฐับาลหรอืทุนขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใหไ้ปศึกษา

หรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 

       (11)  กรณีอืนทมีเีหตุผลความจาํเป็นพเิศษเพอืประโยชนแ์ก่ราชการ โดยไดร้บัความ เหน็ชอบ

จากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  250    ในการเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบการสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราว  ใหแ้สดงรายละเอียดใน 

คาํเสนอขอ  ดงัต่อไปนี 

      (1)  คาํชแีจง  เหตผุลความจาํเป็นและประโยชนแ์ก่ราชการ  และระยะเวลาทจีะสงัพนกังาน          

ส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ทงันี   ตอ้งไมเ่กนิหกเดอืน   เวน้แต่การสงัประจาํองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตาํบลตามขอ้  249 (8) (9) และ(10)  ใหส้งัไดไ้มเ่กินระยะเวลาทผูีน้นัไดร้บัอนุญาตใหล้า 

      (2)  หนา้ทแีละความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการทจีะมอบหมายแก่ผูถู้กสงัใหป้ระจาํ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ยกเวน้กรณีตามขอ้  249 (8) (9) และ (10) 

  ขอ้  251    การสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราว    ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล       สงัไดต้ามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นเวลาไมเ่กินหกเดอืนนบัแต่วนัทถีูกสงัใหป้ระจาํ  เวน้แต่ กรณีสงัประจาํองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลตามขอ้ 249 (8) (9) และ (10)  ใหส้งัไดไ้มเ่กินระยะเวลาทผูีน้นัไดร้บัอนุญาตใหล้า 

  เมอืมกีารสงัพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้    และถา้ประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เหน็วา่ยงัมเีหตุผลความจาํเป็นพเิศษทจีะตอ้งสงั   ใหผู้น้นัประจาํต่อไปอีก 

เกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง ใหข้อความเหน็ชอบขยายเวลาต่อ  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
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ไดอ้ีกไมเ่กินหนึงปี  ทงันี ใหข้อขยายเวลาก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดมิไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั   เวน้แต่กรณีทมีเีหตุผล

ความจาํเป็นพเิศษ อาจขอความเหน็ชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนั

ครบกาํหนดเวลาเดมินอ้ยกว่าสามสบิวนัได ้

  การขอความเหน็ชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหน้าํความตามขอ้ 252 (1) และ (2) มาใชบ้งัคบั            

โดยอนุโลม 

  ขอ้  252    ในการเสนอขอให ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาให ้

ความเหน็ชอบการสงัพนกังานส่วนตาํบลใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นการชวัคราวตามขอ้ 249 (8) (9) (10) 

หรือ (11)    หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็วา่   เพอืประโยชนต่์อการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

และใหม้เีจา้หนา้ทปีฏบิตัิงานทดแทนในตาํแหน่งผูท้ถีูกสงัใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดาํเนินการตามขอ้   250 (1) และ (2)  และใหเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งประจาํองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเพมิใหม ่ 

เพอืรองรบัพนกังานส่วนตาํบล  ผูถ้กูสงัใหป้ระจาํดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั  โดยใหก้าํหนดเป็นเงอืนไขวา่ หากตาํแหน่ง

ประจาํองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลวา่งลงใหยุ้บเลกิตาํแหน่งได ้   

  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคหนึง

แลว้   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   สงัพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัใหป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) และใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้ 251  

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้  253  เมอืประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสงัผูใ้ดใหป้ระจาํองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล  โดยมเีหตุผลความจาํเป็นในกรณีใดแลว้  เมอืหมดความจาํเป็นหรือครบกาํหนดเวลาตามขอ้  251  ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  สงัใหผู้น้นัดาํรงตาํแหน่งเดมิ    หรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดยีวกบัทผูีน้นัมคุีณสมบตั ิ

ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  ขอ้  254    การใหพ้น้จากตาํแหน่ง  การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน  การแต่งตงั  การเลอืนขนัเงนิเดอืน 

การดาํเนินการทางวนิยั  และการออกจากราชการของพนกังานส่วนตาํบลทถีกูสงัให ้ ประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เป็นการชวัคราวใหถ้อืเสมอืนวา่ผูถู้กสงันนัดาํรงตาํแหน่งเดมิ 

สว่นที 2 

การสงัพนักงานสว่นตําบลไปช่วยปฏบิตัิราชการ 

  ขอ้  255    ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอีาํนาจสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลใน

ส่วนราชการหนึงไปช่วยปฏบิตัริาชการในอกีส่วนราชการหนึงในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เดยีวกนัเป็นการชวัคราวได ้

โดยไมข่าดจากหนา้ทใีนตาํแหน่งเดมิ 

  การสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏบิตัิราชการตามวรรคหนึง   ใหค้าํนึงถงึภารกจิหนา้ททีตีอ้ง 

ไปปฏบิตัิว่ามคีวามเหมาะสม      สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถและตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของพนกังาน

ส่วนตาํบลผูน้นัดว้ย 
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  ขอ้  256    หา้มสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏบิตัริาชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน   

ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถนิอืน   เวน้แต่กรณีมคีวามจาํเป็นและสาํคญัอย่างยงิ

เพอืประโยชนข์องทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบล

ไปช่วยปฏบิตัิราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืน   ส่วนราชการ   หน่วยงานของรฐั   รฐัวสิาหกจิ    หรือราชการ

ส่วนทอ้งถนิอืนได ้ โดยใหพ้จิารณาถงึผลกระทบทอีาจเกิดความเสยีหายกบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตน้สงักดัเป็นหลกั 

และตอ้งอยู่ภายใตเ้งอืนไขดงันี 

(1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหน่วยงานทจีะขอยมืตวัพนกังานส่วนตาํบล      ไดท้าํความ 

ตกลงกนัโดยทาํเป็นหนงัสอื 

(2) พนกังานส่วนตาํบลผูท้จีะถกูสงัใหไ้ปช่วยปฏบิตัริาชการจะตอ้งสมคัรใจทจีะไปช่วยปฏบิตั ิ

ราชการในหน่วยราชการอืนนนั โดยมหีนงัสอืยนิยอม 

(3) พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในงานตามภารกจิทไีปช่วยปฏบิตัิ

ราชการนนั   และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัดว้ย 

(4) การสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปช่วยปฏบิตัิราชการ ใหส้งัไดเ้ป็นการชวัคราวครงัละไมเ่กิน    

6  เดอืน  และในกรณีเกียวเนืองกนัใหส้งัช่วยปฏบิตัริาชการไดไ้มเ่กิน 2 ครงั     และเมอืครบกาํหนดแลว้ใหส่้งตวั

พนกังานส่วนตาํบลผูน้นัคืนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตน้สงักดัโดยเร็ว 

  ขอ้  257    การขอยมืตวัขา้ราชการ พนกังานหรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั   

รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถนิอืนมาช่วยปฏบิตัิราชการในองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ใหเ้ป็นไป

ตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  

สว่นที 3 

การพฒันาพนักงานสว่นตําบล 

ขอ้  258    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมกีารพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการ  เป็นพนกังาน

ส่วนตาํบลก่อนมอบหมายหนา้ทใีหป้ฏบิตัิเพอืใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ  หลกัและวธิีปฏบิตัิราชการ บทบาท  

และหนา้ทขีองพนกังานส่วนตาํบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  และแนวทางปฏบิตัิตน

เพอืเป็นพนกังานส่วนตาํบลทดี ี 

  ขอ้  259    การพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ตามขอ้ 258   ตอ้งดาํเนินการพฒันาใหค้รบถว้นตาม

หลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กาํหนด    เช่นการพฒันาดา้นความรูพ้นืฐานในการ

ปฏบิตัิราชการ   ใหใ้ชว้ธิีการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพฒันาตนเองก็ได ้

 หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมคีวามประสงคจ์ะพฒันาเพมิเติมใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการ

พฒันาของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็ใหก้ระทาํได ้   ทงันี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทจีะดาํเนินการจะตอ้งใช ้

หลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  กาํหนดเป็นหลกัสูตรหลกั  และเพมิเติมหลกัสูตร 

ตามความจาํเป็นทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาเหน็วา่มคีวามเหมาะสมต่อไป 
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  ขอ้  260    การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลเกียวกบัการปฏบิตัิงานในหนา้ท ี    ใหอ้งคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลสามารถเลอืกใชว้ธิกีารพฒันาอืน ๆ  ได ้ เช่น  การพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชา   และการฝึกภาคสนาม 

 ขอ้  261    การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลนี  อาจกระทาํไดโ้ดยสาํนกังานคณะกรรมการกลาง

พนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) สาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตน้สงักดั   หรอืสาํนกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )      ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตน้สงักดั  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัร่วมกบัส่วนราชการอืนหรือภาคเอกชนก็ได ้

  ขอ้  262   การดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใหมนี่  ใหก้ระทาํ

ภายในระยะเวลาทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัยงัอยู่ในระหวา่งทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

 ขอ้  263    การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใหมใ่หด้าํเนินการ ดงันี   

      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระทาํในระยะแรกของการบรรจุเขา้รบัราชการ 

      (2)  หลกัสูตรการพฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. จงัหวดั ) กาํหนด  ประกอบดว้ยการพฒันาความรูพ้นืฐานในการปฏบิตัริาชการสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล

บรรจุใหม ่  และการพฒันาเกียวกบังานในหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของพนกังานส่วนตาํบล               

                        (3) การเลอืกวธิกีารพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ใหเ้ลอืกวธิีการใดวธิกีารหนึงหรือ หลายวธิีการ

ควบคู่กนัไป  แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เช่น การงบประมาณ   สอืการฝึกอบรม  

วทิยากร  ระยะเวลา  กาํลงัคนทรีบัผดิชอบการฝึกอบรม  และกลุม่เป้าหมายทจีะเขา้รบัการอบรม 

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

พฒันาพนกังานส่วนตาํบล  โดยประเมนิความรูแ้ละทกัษะตลอดจนทศันคติของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  และติดตามการ 

นาํผลไปใชใ้นการปฏบิตัิงาน 

  ขอ้  264    ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ทพีฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  เพอืเพมิพูนความรู ้  ทกัษะ            

ทศันคติทดี ี คุณธรรม  และจริยธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏบิตัิหนา้ทรีาชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ      

 ขอ้  265    ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัมหีนา้ทรีบัผดิชอบในการควบคุม  ดูแล   และการพฒันาผู ้

อยู่ใตบ้งัคบับญัชาทอียู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทงัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทเีพงิยา้ยหรอืโอนมาดาํรงตาํแหน่ง  

ซงึอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

  ขอ้  266    การพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชานนั  ผูบ้งัคบับญัชาอาจเป็นผูด้าํเนินการเองหรือ         

มอบหมายใหผู้ท้เีหมาะสมดาํเนินการ   โดยเลอืกวธิทีเีหมาะสมกบัการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลหรอืเป็น

กลุม่   ซงึอาจใชว้ธิีการฝึกอบรมหรอืวธิีการพฒันาอืน ๆ   โดยพจิารณาดาํเนินการหาความจาํเป็นในการพฒันาจากการ

วเิคราะหป์ญัหาในการปฏบิตัิงาน   การจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลหรือขอ้เสนอของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเอง 

ขอ้  267    การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานนั  ตอ้งพฒันาทงั  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 
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      (1)  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏบิตัิงาน  ไดแ้ก่  ความรูท้เีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัิงาน  โดยทวัไป  

เช่น  ระเบยีบกฏหมาย  นโยบายสาํคญัของรฐับาล  สถานท ี โครงสรา้งของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นตน้ 

      (2)  ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง  ไดแ้ก่  ความรูค้วามสามารถในการ

ปฏบิตัิงานของตาํแหน่งหนึงตาํแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพมิพด์ดี  งานดา้นช่าง   

      (3)  ดา้นการบริหาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดทเีกียวกบัการบรหิารงานและการบริการประชาชน    

เช่น  ในเรอืงการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นตน้ 

      (4)  ดา้นคุณสมบตัิส่วนตวั  ไดแ้ก่  การช่วยเสริมบุคลกิภาพทดี ี ส่งเสริมใหส้ามารถ   ปฏบิตัิงาน

ร่วมกบับุคคลอืนไดอ้ย่างราบรืน   และมปีระสทิธิภาพ  เช่น  มนุษยสมัพนัธก์ารทาํงาน การสอืสารและสอืความหมาย  

การเสริมสรา้งสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

      (5)  ดา้นศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏบิตัิงาน  เช่น  จรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน  การพฒันาคุณภาพชวีติ  เพอืประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน  การ

ปฏบิตัิงานอยา่งมคีวามสุข 

  ขอ้  268   ขนัตอนการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  แบ่งไดด้งันี 

       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหก้ระทาํดงันี 

       (ก)   การหาความจาํเป็นในการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน  หมายถงึ              

การศึกษาวเิคราะหดู์ว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จึงจะปฏบิตัิงานไดส้าํเรจ็

อย่างมปีระสทิธิภาพและปฏบิตัิงานไดต้ามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้

   (ข)  ประเภทของความจาํเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏบิตัิงาน  ดา้นความรูแ้ละ

ทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง ดา้นการบริหาร ดา้นคุณสมบตัิส่วนตวั และดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

      (2)  การดาํเนินการพฒันา  ใหก้ระทาํดงันี 

   (ก)  การเลอืกวธิีพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทเีหมาะสม  เมอืผูบ้งัคบับญัชาได ้  ขอ้มลูที

เป็นประโยชนต่์อการพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจากการหาความจาํเป็นในการพฒันาแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํขอ้มลู

เหลา่นนัมาพจิารณากาํหนดกลุม่เป้าหมาย   และเรอืงทผูีอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจาํเป็นตอ้ง   ไดร้บัการพฒันา  ไดแ้ก่     

การคดัเลอืกกลุม่บุคคลทสีมควรจะไดร้บัการพฒันา  และเลอืกประเดน็ทจีะใหม้กีารพฒันาโดยสามารถเลอืกแนวทาง

หรือวธิกีารพฒันาไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น  การใหค้วามรู ้ การสบัเปลยีนหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ     

การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชมุเชงิปฏบิตัิการ และการสมัมนา  เป็นตน้ 

(ข) วธิีการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 

โดยเลอืกแนวทางการพฒันาไดห้ลายอย่าง         โดยอาจจดัทาํเป็นโครงการเพอืดาํเนินการเองหรอืเขา้ร่วมสมทบกบั

หน่วยราชการอืน  หรือวา่จา้งองคก์รเอกชนทมีคีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นผูด้าํเนินการ 

      (3) การติดตามและประเมนิผล  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหมนัติดตามการพฒันาอย่างใกลช้ดิ  และใหม้ี

การประเมนิผลการพฒันา  เมอืผา่นการประเมนิผลแลว้  ถอืวา่ผูน้นัไดร้บัการพฒันาแลว้ 

  ขอ้  269    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล   เพอืเพมิพูน

ความรู ้ ทกัษะ  ทศันคติทดี ี คุณธรรมและจริยธรรม    อนัจะทาํใหป้ฏบิตั ิหนา้ทรีาชการในตาํแหน่งนนัไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธิภาพ 
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    ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตามวรรคหนึง ตอ้งกาํหนดตามกรอบของแผน

แมบ่ทการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) กาํหนด โดยใหก้าํหนดเป็น

แผน การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลมรีะยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั 

  ขอ้  270    ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงั

คณะกรรมการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล   ประกอบดว้ย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล       เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการกอง และหวัหนา้ส่วนราชการอืน    เป็นกรรมการ 

(4) หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้  271    แผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) หลกัการและเหตผุล 

(2) วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา 

(3) หลกัสูตรการพฒันา 

(4) วธิีการพฒันาและระยะเวลาดาํเนินการพฒันา 

(5) งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา 

(6) การติดตามและประเมนิผล 

ขอ้  272    หลกัการและเหตุผลในการจดัทาํแผนการพฒันา เป็นการหาความจาํเป็นใน  การพฒันา

พนกังานส่วนตาํบล   การศึกษาวเิคราะหถ์งึความจาํเป็นทจีะตอ้งพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งต่างๆ   ทงัในฐานะ

ตวับุคคล  และฐานะตาํแหน่งตามทกีาํหนดในส่วนราชการตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตลอดทงั

ความจาํเป็นในดา้นความรูค้วามสามารถทวัไปในการปฏบิตัิงาน ดา้นความรูค้วามสามารถและทกัษะเฉพาะของงานใน 

แต่ละตาํแหน่ง ดา้นการบรหิาร และดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  

ขอ้  273  เป้าหมายในการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  ตอ้งกาํหนดใหม้คีวามชดัเจน และครอบคลุม

พนกังานส่วนตาํบลทุกคน และตาํแหน่งตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทกุตาํแหน่ง   โดยกาํหนดให ้

พนกังานส่วนตาํบลตอ้งไดร้บัการพฒันาทกุตาํแหน่งภายในรอบระยะเวลา  3  ปี  ของแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังาน

ส่วนตาํบล 

  ขอ้  274    หลกัสูตรการพฒันาสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลแต่ละตาํแหน่งตอ้งไดร้บัการพฒันา 

อย่างนอ้ยในหลกัสูตรหนึงหรือหลายหลกัสูตร  ดงันี 

(1) หลกัสูตรความรูพ้นืฐานในการปฏบิตัริาชการ 

(2) หลกัสูตรการพฒันาเกยีวกบังานในหนา้ทรีบัผดิชอบ 

(3) หลกัสูตรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง 

(4) หลกัสูตรดา้นการบริหาร 

(5) หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
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  ขอ้  275    วธิีการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต. จงัหวดั )  ดาํเนินการเอง   หรอือาจมอบใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหรอืผูท้เีหมาะสมดาํเนินการ  หรอื

ดาํเนินการร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน   

โดยวธิีการพฒันาวธิีใดวธิีหนึง หรอืหลายวธิีก็ได ้ตามความจาํเป็น ความเหมาะสม ดงันี 

(1) การปฐมนิเทศ 

(2) การฝึกอบรม  

(3) การศึกษา หรือดูงาน 

(4) การประชมุเชงิปฏบิตัิการ หรือการสมัมนา 

(5) การสอนงาน การใหค้าํปรึกษาหรอืวธิีการอืนทเีหมาะสม 

  ระยะเวลาดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมายทเีขา้รบั 

การพฒันา  วธิีการพฒันา  และหลกัสูตรการพฒันาแต่ละหลกัสูตร 

  ขอ้  276  งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งจดัสรรงบประมาณ 

สาํหรบัการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล   ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลอย่างชดัเจนแน่นอน  เพอืใหก้าร

พฒันาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

  ขอ้  277    การติดตามและประเมนิผลการพฒันา   องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตอ้งจดัใหม้รีะบบ  

การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  เพอืใหท้ราบถงึความสาํเรจ็ของการพฒันา   

ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิงาน และผลการปฏบิตัิงานของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  

ขอ้  278    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตามขอ้  271 

แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามวรรคหนึง   ให ้

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณาถงึความจาํเป็นในการพฒันา กลุม่เป้าหมายทเีขา้รบั 

การพฒันา หลกัสูตรการพฒันา วธิกีารพฒันาและระยะเวลาการพฒันา งบประมาณทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัสรร

สาํหรบัการพฒันา  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พจิารณามมีติเหน็ชอบแลว้ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประกาศใชบ้งัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลต่อไป 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล  3 ปี แลว้ ใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดาํเนินการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลตาม ขอ้ 271  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  

ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลดว้ย 

  ขอ้  279  ในการพจิารณาของ  คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตามขอ้   

278  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )     เหน็วา่แผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลยงัไม่

เหมาะสม  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการปรบัปรุง แผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลดงักลา่วตามความเหน็

ของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  หากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมคีวามเหน็วา่แผนการพฒันา

ACER
Typewriter
119



 90

พนกังานส่วนตาํบลมคีวามเหมาะสมแลว้      และไดแ้จง้ยนืยนัแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลต่อคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เสนอเรืองพรอ้ม 

ความเหน็ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  พจิารณา 

  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึง เป็น

ประการใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )   
 

  ขอ้  280   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตรวจสอบและกาํกบัดูแลให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการพฒันาพนกังานส่วนตาํบล ตามแผนการพฒันาพนกังานส่วนตาํบลทไีดป้ระกาศ    

ใชบ้งัคบั  ทงันี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งจดัสรรงบประมาณเพอืใหส้ามารถดาํเนินการตามแผนการพฒันาพนกังาน

ส่วนตาํบลดงักลา่วไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

  ขอ้  281  การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลโดยการใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศ     หมายถงึการ

เพมิพูนความรู ้ดว้ยการเรยีนหรอืการวจิยัตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศโดยใชเ้วลาในการปฏบิตัริาชการ 

เพอืใหไ้ดม้าซงึปริญญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี 

  ขอ้  282    ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อีาํนาจอนุมตัิใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ     ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

  การใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง  ใหป้ระธานกรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาถงึอตัรากาํลงัพนกังานส่วนตาํบลทมีอียู่    โดยใหม้ผูีป้ฏบิตัิงานเพยีงพอ     ไมใ่ห ้

เสยีหายแก่ราชการและไมต่อ้งตงัอตัรากาํลงัเพมิ 

  ขอ้  283    พนกังานส่วนตาํบลทจีะไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ ตอ้งมคุีณสมบตัิดงันี 

(1) เป็นผูท้พีน้กาํหนดเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ทรีาชการแลว้ 

(2) ผูไ้ปศึกษาขนัตาํกว่าปริญญาตรี ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 35 ปี   ผูไ้ปศึกษาขนั 

ปริญญาตรีตอ้งมอีายุไมเ่กิน 40 ปี ผูไ้ปศึกษาขนัทสูีงกว่าปริญญาตรี ตอ้งมอีายุไมเ่กิน45 ปีนบัถงึวนัเริม  ตน้เปิดภาค

การศึกษา เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 

 

(3) เป็นผูท้ผูีบ้งัคบับญัชาตงัแต่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเท่าขนึไปรบัรองว่าเป็นผูท้มี ี              

ความประพฤติด ี  และตงัใจปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ 

(4) เป็นผูท้ไีมอ่ยู่ในระหว่างถูกตงักรรมการสอบสวนทางวนิยัหรือถูกฟ้องคดอีาญา เวน้แต่  

กรณีถูกฟ้องคดอีาญาในความผดิทไีมอ่ยู่ในขา่ยตอ้งรอการเลอืนขนัเงนิเดอืนตามประกาศกาํหนดการเลอืนขนัเงนิเดอืน

สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล 

(5) สาํหรบัผูท้เีคยไดร้บัอนุมตัิไปศึกษาตามประกาศนี หรอืระเบยีบอนืมาแลว้จะตอ้งกลบัมา 

ปฏบิตัิราชการภายหลงัจากสาํเรจ็การศึกษามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 
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  ขอ้  284  การใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ ใหพ้จิารณาตามแนวทาง

ดงัต่อไปนี 

(1) สาขาวชิาและระดบัการศึกษา   โดยปกตจิะตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นประโยชนก์บั

มาตรฐาน 

กาํหนดตาํแหน่งทดีาํรงอยูต่ามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด เวน้แต่พนกังานส่วนตาํบล

ตอ้งการไปศึกษาเพอืพฒันาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็ชอบดว้ย 

(2) จะตอ้งไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาททีบวงมหาวทิยาลยั   หรอืกระทรวงศึกษาธิการให ้

การรบัรองมาตรฐานหลกัสูตรแลว้ 

  ขอ้  285    พนกังานส่วนตาํบลทจีะไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ จะตอ้งยนืเอกสารดงัต่อไปนี 

ประกอบการพจิารณาดว้ย  

(1) บนัทกึแสดงเหตุผลและความจาํเป็นทจีะไปศึกษาเพมิเติม 

(2) หลกัสูตรหรอืแนวการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทจีะไปศึกษา พรอ้มหนงัสอืตอบรบัจาก

สถาบนัการศึกษานนั ๆ  

(3) หลกัฐานการศึกษาของผูท้จีะไปศึกษา 

(4) คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 283 (3) 

ขอ้  286    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเตมิในประเทศจะตอ้งศึกษาใหส้าํเรจ็

ภายในระยะเวลาทสีถาบนัการศึกษานนั ๆ กาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรการศึกษา 

  หากศึกษาไมส่าํเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง        ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล   อาจพจิารณาขยายเวลาการศึกษาไดต้ามเหตุผลความจาํเป็นเฉพาะกรณีครงัละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลว้

ไมเ่กิน 2 ครงัหรือไมเ่กิน 1 ปีการศึกษา   และเมอืครบกาํหนดเวลาทขียายดงักลา่วแลว้หากมเีหตุผลความจาํเป็น อาจ

ขยายเวลาการศึกษาไดอ้กีโดยความเหน็ชอบของ คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  287    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเตมิในประเทศจะตอ้งรายงานผลการ 

ศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ขนึไปทราบทกุภาคการศึกษา    หากพนกังานส่วนตาํบลไม่

รายงานผลการศึกษาโดยไมม่เีหตอุนัสมควร   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจพจิารณาใหยุ้ติ

การศึกษา  หรอืดาํเนินการอยา่งใดอย่างหนึง   ตามควรแก่กรณีก็ได ้

  ขอ้  288    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ทาํสญัญาใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีปศึกษาเพมิเติมใน

ประเทศกลบัมาปฏบิตัิราชการ  เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาทใีชใ้นการศึกษา 

  พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไมก่ลบัมาปฏบิตัิราชการตามสญัญา ตอ้งชดใชเ้งนิเดอืน ทุนทไีดร้บัระหว่าง

ศึกษาและเงนิททีางราชการจ่ายช่วยเหลอื  กบัใหใ้ชเ้งนิอีกจาํนวนหนึงเท่ากบัจาํนวนเงนิเดอืน ทุน และเงนิททีางราชการ

จ่ายช่วยเหลอืดงักลา่วใหเ้ป็นเบยีปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 

  ในกรณีทผูีไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศกลบัมาปฏบิตัริาชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา  ก็ใหล้ด

จาํนวนเงนิทจีะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 
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  การทาํสญัญาใหเ้ป็นไปตามแบบและวธิกีารทกีระทรวงการคลงักาํหนด  ตามระเบยีบว่าดว้ยการให ้

ขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตัิการวจิยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ้  289    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศ เมอืครบกาํหนดเวลาที

ไดร้บัอนุมตัิหรอืเสรจ็จากการศึกษาแลว้  จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการโดยเร็ว  ทงันี  ตอ้งไมเ่กิน 7 วนั 

นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทสีาํเร็จการศึกษา หรอืวนัทคีรบกาํหนดเวลาทไีดร้บัอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

  สาํหรบัผูท้สีาํเร็จการศึกษาในขนัทสูีงกวา่ปริญญาตร ีจะตอ้งมอบวทิยานิพนธห์รอืผลงานวจิยัให ้                        

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัดว้ย 

  ขอ้  290    เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้สงักดัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใหพ้นกังานส่วนตาํบลท ี

ไปศึกษาเพมิเติมในประเทศกลบัเขา้ปฏบิตัริาชการก่อนครบกาํหนดเวลาทไีดร้บัอนุมตัิไมว่่าในกรณีใด ๆ  ใหพ้นกังาน

ส่วนตาํบลผูน้นักลบัเขา้ปฏบิตัิราชการตามคาํสงัทนัท ี

  ขอ้  291    การรบัเงนิเดอืนของพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุมตัิไปศึกษา   เพมิเติมในประเทศให ้

เป็นไปตามกฎหมายทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  292    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมในประเทศก่อนวนัใชบ้งัคบัตาม

ประกาศนี   ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถ้อืว่าพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมตามประกาศนี 

  ขอ้  293    การพฒันาพนกังานส่วนตาํบลโดยใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม   ดูงาน  หรือปฏบิตัิการวจิยั 

ในต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงานในต่างประเทศท ี

คณะรฐัมนตรีกาํหนด     โดยกาํหนดใหส่้วนราชการทเีป็นกรมทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบดงักลา่ว  ใหห้มายความถงึ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย  

  ขอ้  294    ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อีาํนาจการอนุมตัิใหพ้นกังานส่วนตาํบล  ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

หรือปฏบิตัิการวจิยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นอาํนาจของประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจ

อนุมตั ิ

  ขอ้  295   การอนุมตัิใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศก่อน 

วนัประกาศนีใชบ้งัคบั หากเป็นไปโดยถกูตอ้งตามระเบยีบวธิีการทใีชอ้ยู่ในขณะนนั ก็ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และใหด้าํเนินการ

เรืองการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรอืดูงานต่อพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัตามระเบยีบวธิีการนนัต่อไป  แต่ทงันี  สาํหรบั

กรณีศึกษาและฝึกอบรม ตอ้งอยู่ในจาํนวนอตัรารอ้ยละตามทกีาํหนดในระเบยีบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  

ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทคีณะรฐัมนตรีกาํหนด  

สว่นที 4 

การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตัิงาน 

  ขอ้  296    การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ทปีระเมนิผลการปฏบิตัิราชการ           

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพอืประกอบการพจิารณาแต่งตงั  เลอืนขนัเงนิเดอืน พฒันาพนกังานส่วนตาํบล เพมิพูนประสทิธิภาพ
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ในการปฏบิตัริาชการ และมหีนา้ทเีสริมสรา้งแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัิตน    ใหเ้หมาะสมกบัการเป็น

พนกังานส่วนตาํบล   และปฏบิตัิราชการมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธผิล      

  การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  ใหค้าํนึงถงึคุณภาพและปริมาณงาน  ประสทิธิภาพและประสทิธิผล                 

ของงานทไีดป้ฏบิตัิมา  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏบิตัิงาน ความมคุีณธรรมและจริยธรรม   ตลอดจน

การรกัษาวนิยัทเีหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล  โดยจดัทาํการประเมนิอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั   และเปิดโอกาส

ใหผู้ถู้กประเมนิชแีจง หรือขอคาํปรึกษาดว้ย   

ขอ้  297    การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลตามประกาศนี  มหีลกัการทจีะ 

ประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงานบนพนืฐานของผลสาํเร็จและผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั   

  ขอ้  298    การประเมนิผลการปฏบิตัิงานนี   มวีตัถปุระสงคเ์พอืใหผู้บ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นเครืองมอื 

ในการปรบัปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล และนาํผลการประเมนิไปใชเ้ป็น 

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาในเรอืงต่าง ๆ ดงันี 

      (1)  การเลอืนขนัเงนิเดอืน  การใหร้างวลัประจาํปี  และค่าตอบแทนอืน ๆ  

      (2)  การพฒันา  และการแกไ้ขการปฏบิตัิงาน 

      (3)  การแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบล 

      (4)  การใหอ้อกจากราชการ 

      (5)  การใหร้างวลัจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรอืงอืน ๆ 

  ขอ้  299    การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล  ใหป้ระเมนิจากผลงานและ     

คุณลกัษณะการปฏบิตัิงาน    โดยการประเมนิผลงานใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

       (1)  ปริมาณงาน 

       (2)  คุณภาพของผลงาน 

       (3)  ความทนัเวลา 

       (4)  ผลลพัธ ์ ประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ และประสทิธผิลของงาน 

       (5)  การประหยดัทรพัยากรหรือความคุม้ค่าของผลงาน 

  ส่วนการประเมนิคุณลกัษณะการปฏบิตัิงาน  ใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

       (1)  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏบิตัิงาน 

       (2)  การรกัษาวนิยั 

       (3)  การปฏบิตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนตาํบล 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจกาํหนดใหม้อีงคป์ระกอบการประเมนิอืน  ๆ  เพมิเติมไดต้ามความ             

เหมาะสมของลกัษณะภารกจิและสภาพการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลในตาํแหน่งต่าง ๆ  ทงันีโดยกาํหนดใหม้ ี

สดัส่วนคะแนนของผลงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  70   

  สาํหรบัแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณา 

ใชต้ามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศนี  หรอืปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานได ้
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  ขอ้  300    ใหม้กีารกาํหนดขอ้ตกลงเกียวกบัผลการปฏบิตัิงานร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมนิและผูร้บั

การประเมนิ  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานทกีาํหนดในการมอบหมายงาน เป็นตน้  ทงันี  ใหพ้จิารณาจาก

ขอ้ ตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ   หรือภารกจิหลกัทไีดม้กีารกาํหนดไวต้ามทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล      

( ก.อบต.จงัหวดั )  กาํหนดขนึดว้ย  

  ขอ้  301    ใหป้ระเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล  ปีละ  2  ครงั  ตามรอบปี      

งบประมาณ  คือ 

       (1)  ครงัท ี 1  ระหวา่งวนัท ี 1  ตุลาคม  ถงึ  31  มนีาคม  ของปีถดัไป 

       (2)  ครงัท ี 2  ระหวา่งวนัท ี 1  เมษายน  ถงึ  30  กนัยายน  ของปีเดยีวกนั 

  ขอ้  302    การประเมนิครงัท ี 1  ตามขอ้  303  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ระเมนิจดัลาํดบัผลการ

ประเมนิเรียงลาํดบัจากผูท้มีผีลการประเมนิดเีด่น    ผลการประเมนิเป็นทยีอมรบัไดแ้ละผลการประเมนิตอ้งปรบัปรุงไว ้

ใหช้ดัเจนเพอืพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน  และใหจ้ดัทาํบญัชรีายชอืผูม้ผีลการประเมนิดเีด่น   และผลการประเมนิเป็นที

ยอมรบัไดไ้ว ้ เพอืประกอบการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนครงัท ี 2 

  ขอ้  303    ใหน้าํระบบเปิดมาใชใ้นการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนตามมติคณะรฐัมนตรี             

ทกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรอืน   ทงันี   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล    หรอื 

ผูบ้งัคบับญัชาทไีดร้บัมอบหมายประกาศรายชอืผูท้มีผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดเีด่น         ในทเีปิดเผยใหพ้นกังาน

ส่วนตาํบลไดท้ราบโดยทวักนั 

  ขอ้  304   ใหป้ระธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการ เพอื

วตัถปุระสงคใ์นการพจิารณากลนักรองผลการประเมนิใหเ้กิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใชดุ้ลยพนิิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมนิก่อนทจีะเสนอผลการประเมนิต่อผูม้อีาํนาจสงัเลอืนขนัเงนิเดอืน    โดยมอีงคป์ระกอบตามท ี     

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็สมควร  เพอืใหก้ารพจิารณาเป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

  ทงันี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจกาํหนดใหม้คีณะกรรมการช่วยพจิารณากลนักรอง  เพอืใหเ้กิด

ความเป็นธรรมในระดบักอง หรอืส่วนราชการทเีรยีกชอือยา่งอืนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ยก็ได ้

  ขอ้  305    ใหน้าํผลการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบล ไปใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาในเรืองต่าง ๆ ทกีาํหนดในขอ้ 298  ดว้ย 

  ขอ้  306    เมอืเสรจ็สนิการประเมนิผลการปฏบิตัิงานแต่ละครงัแลว้      ผูบ้งัคบับญัชาซงึเป็น                

ผูป้ระเมนิตอ้งนาํผลการประเมนิไปใชป้ระกอบการใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมนิ   เพอืใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง

การปฏบิตัิงาน   และกาํหนดแผนการพฒันาผูร้บัการประเมนิใหม้สีมรรถนะและผลสมัฤทธิของงานดยีงิขนึ 

  ขอ้  307   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลวางระบบการจดัเกบ็ผลการประเมนิเพอืนาํไปใชต้ามวตัถ ุ            

ประสงคท์กีาํหนดไวต่้อไป  เช่น  ผลการประเมนิครงัท ี1 เก็บไวท้ผูีบ้งัคบับญัชา ผลการประเมนิ ครงัท ี 2  ภายหลงั
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จากการใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมนิแลว้  ใหเ้ก็บสรุปผลการประเมนิไวใ้นแฟ้มประวตัิพนกังานส่วนตาํบล 

หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะกาํหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอย่างอืนตามทเีหมาะสมก็ได 

  ขอ้  308    ใหใ้ชก้ารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตาํบลตามทกีาํหนดนี  สาํหรบั

พนกังานส่วนตาํบลทุกระดบั   

  ขอ้  309    กรณีอืน ๆ  ทมีเีหตผุลและความจาํเป็น    คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจร่วมกนักาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธิีการเพมิเติมตามลกัษณะงาน 

สภาพการปฏบิตัิงานและอืน ๆ  ได ้

สว่นที  5 

การลา 

  ขอ้  310    ในส่วนนี 

      " เขา้รบัการตรวจเลอืก "  หมายความวา่ เขา้รบัการตรวจเลอืกเพอืรบัราชการเป็นทหาร         

กองประจาํการ 

      " เขา้รบัการเตรยีมพล "   หมายความวา่ เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการตรวจสอบพล   เขา้รบัการ

ฝึกวชิาทหาร หรอืเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

      " องคก์ารระหวา่งประเทศ "  หมายความว่า องคก์ารทไีดร้บัการจดัตงัขนึดว้ยความ   ตกลง

ระหว่างประเทศทงัในระดบัรฐับาลและระดบัเอกชน และสาํหรบัองคก์ารสหประชาชาติใหห้มายความรวมถงึทบวงการ

ชาํนญัพเิศษและองคก์ารอืนใดในเครอืสหประชาชาติดว้ย 

      " องคก์ารต่างประเทศ "  หมายความวา่ องคก์ารหรือสถาบนัต่างประเทศตามทผูีร้กัษาการตาม

ประกาศนีจะไดป้ระกาศรายชอืใหท้ราบ 

      " การไปปฏบิตัิงานองคก์ารระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถงึ การไปปฏบิตัิงานตามโครงการ

แลกเปลยีนอาจารย ์การไปปฏบิตัิงานในองคก์ารต่างประเทศ   การไปปฏบิตัิงานในต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนักบั

การไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ         รวมทงัการไปปฏบิตัิงานในหน่วยงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ      

หน่วยงานขององคก์ารต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศซงึตงัอยู ่ ในประเทศไทย   โดยไดร้บัเงนิเดอืน

หรือค่าตอบแทนในลกัษณะเดยีวกนักบัเงนิเดอืนจากองคก์ารระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หน่วยงานของรฐับาล  

ต่างประเทศหรอืจากประเทศทไีปปฏบิตัิงาน แต่ทงันีไมร่วมถงึการเดนิทางไปราชการตามระเบยีบวา่ดว้ยการอนุมตัิให ้

เดนิทางไปราชการหรือการจดัการประชมุของทางราชการ    การไปรบัราชการประจาํในต่างประเทศ    การไปศึกษา   

ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตัิการวจิยั ตามระเบยีบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปศึกษา ฝึกอบรม และ 

ดูงาน ณ ต่างประเทศ 

      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความวา่ ลาติดตามสามหีรอืภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายทเีป็น       

ขา้ราชการ พนกังานส่วนตาํบล พนกังานส่วนทอ้งถนิอืน หรือพนกังานรฐัวสิาหกจิ   ซงึไปปฏบิตัิหนา้ทรีาชการหรอืไป

ปฏบิตัิงานในต่างประเทศ      หรือทางราชการสงัใหไ้ปปฏบิตัิงานในต่างประเทศตามความตอ้งการของทางราชการตาม
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กฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัใหไ้ปทาํการซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัเหมอืนเต็มเวลาราชการหรือเต็ม

เวลาทาํงาน ตงัแต่ 1 ปีขนึไป  แต่ไมร่วมถงึกรณีทคู่ีสมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิตัิการวจิยั  ณ  

ต่างประเทศ 

  ขอ้  311    การลาทุกประเภทตามทกีาํหนดในส่วนนี ถา้มกีฎหมาย ระเบยีบ หรอืมติ คณะรฐัมนตรี

กาํหนดเกียวกบัการลาประเภทใดไวเ้ป็นพเิศษ         ผูล้าและผูม้อีาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาจะตอ้งปฏบิตัิตาม 

กฎหมาย ระเบยีบหรือมติคณะรฐัมนตรีเกียวกบัการลาประเภทนนัดว้ย 

  ขอ้  312    ผูม้อีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาต  และอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาสาํหรบัพนกังาน

ส่วนตาํบล   ใหเ้ป็นไปตามตารางทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศนีในกรณีทผูีม้อีาํนาจอนุญาตการลาตามประกาศนีไมอ่ยู ่

หรือไมส่ามารถปฏบิตัิราชการได ้และมเีหตจุาํเป็นเร่งด่วนไมอ่าจรอขออนุญาตจากผูม้อีาํนาจได ้ใหผู้ล้าเสนอหรือจดัส่ง

ใบลาต่อผูม้อีาํนาจอนุญาตการลาชนัเหนือขนึไปเพอืพจิารณา    และเมอือนุญาตแลว้ใหแ้จง้ผูม้อีาํนาจอนุญาตตาม

ประกาศนีทราบดว้ย 

  ผูม้อีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูด้าํรง

ตาํแหน่งใดเป็นผูพ้จิารณาอนุญาตแทนก็ได ้

  ขอ้  313    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัคาํสงัใหไ้ปช่วยราชการ  ณ หน่วยงานอืนใดของทางราชการ

หากประสงคจ์ะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิส่วนตวั ลาพกัผอ่น หรือลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรือเขา้รบัการเตรยีมพล 

ในช่วงเวลาทไีปช่วยราชการ     ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทไีปช่วยราชการ แลว้ใหห้น่วยงาน

นนัรายงานจาํนวนวนัลาใหห้น่วยงานตน้สงักดัของผูน้นัทราบ อยา่งนอ้ยปีละครงั 

  การลาประเภทอืนนอกจากทรีะบุไวใ้นวรรคหนึง   ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการเจง้สงักดั                    

ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดสาํหรบัการลาประเภทนนั 

  ขอ้  314    การนบัวนัลาตามประกาศนีใหน้บัตามปีงบประมาณ 

  การนบัวนัลาเพอืประโยชนใ์นการเสนอหรือจดัส่งใบลา อนุญาตใหล้า และคาํนวณวนัลา  ใหน้บั

ต่อเนืองกนั โดยนบัวนัหยุดราชการทอียู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดยีวกนั รวมเป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่การนบัเพอื

ประโยชนใ์นการคาํนวณวนัลาสาํหรบัวนัลาป่วยทมีใิช่วนัลาป่วยตามกฏหมายว่าดว้ยการสงเคราะหพ์นกังานส่วนตาํบลผู ้

ไดร้บัอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏบิตัริาชการ  วนัลากจิส่วนตวั  และวนัลาพกัผอ่นใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซงึมรีะยะเวลาต่อเนืองกนั  จะเป็นในปีเดยีวกนัหรือไมก่ต็าม   ให ้

นบัเป็นการลาครงัหนึง ถา้จาํนวนวนัลาครงัหนึงรวมกนัเกินอาํนาจของผูม้อีาํนาจอนุญาตระดบัใด ใหน้าํใบลาเสนอขนึไป

ตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต 

  พนกังานส่วนตาํบลทถีูกเรียกกลบัเขา้มาปฏบิตัิราชการระหวา่งการลา ใหถ้อืว่าการลาเป็นอนัหมดเขต   

เพยีงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเริมตน้ตงัแต่วนัออกเดนิทางกลบัเป็นตน้ไป 

  การลาครึงวนัในตอนเชา้หรอืตอนบา่ย ใหน้บัเป็นการลาครึงวนัตามประเภทของการลา นนั ๆ 

  พนกังานส่วนตาํบลซงึไดร้บัอนุญาตใหล้า หากประสงคจ์ะยกเลกิวนัลาทยีงัไมไ่ดห้ยุดราชการให ้

เสนอขอถอนวนัลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตใหล้า และใหถ้อืว่าการลาเป็นอนัหมดเขตเพยีง 

วนัทขีอถอนวนัลานนั 
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  ขอ้  315    เพอืควบคุมใหเ้ป็นไปตามประกาศนี ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํบญัชลีงเวลา             

การปฏบิตัิราชการของพนกังานส่วนตาํบลในสงักดั โดยมสีาระสาํคญัตามตวัอย่างทา้ยประกาศนี หรอืจะใชเ้ครืองบนัทกึ

เวลาการปฏบิตัิราชการแทนก็ได ้

  ในกรณีจาํเป็นประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจะกาํหนดวธิีลงเวลาปฏบิตัิราชการ 

หรือวธิีควบคุมการปฏบิตัิราชการของพนกังานส่วนตาํบล   ทมีกีารปฏบิตัริาชการในลกัษณะพเิศษเป็นอยา่งอืนตาม

เหน็สมควรก็ได ้ แต่ทงันี ตอ้งมหีลกัฐานใหส้ามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏบิตัิราชการไดด้ว้ย 

  ขอ้  316    การลาใหใ้ชใ้บลาตามแบบทา้ยประกาศนี   เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือรีบด่วนจะใชใ้บลา 

ทมีขีอ้ความไมค่รบถว้นตามแบบหรอืจะลาโดยวธิีการอย่างอืนก็ได ้  แต่ทงันี ตอ้งส่งใบลาตามแบบในวนัแรกทมีาปฏบิตัิ

ราชการ 

  ขอ้  317    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี หรือใน

ระหว่างวนัหยุดราชการใหเ้สนอขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั   จนถงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

  การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง เมอือนุญาตแลว้  

ใหร้ายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบดว้ย 

  ขอ้  318    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไมส่ามารถมาปฏบิตัิราชการได ้อนัเนืองมาจาก 

พฤติการณพ์เิศษ ซงึเกิดขนึกบับุคคลทวัไปในทอ้งทนีนั หรอืพฤติการณพ์เิศษซงึเกิดขนึกบัพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัและ 

มไิดเ้กิดจากความประมาทเลนิเลอ่หรอืความผดิของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นัเอง โดยพฤติการณพ์เิศษดงักลา่วรา้ยแรง

จนเป็นเหตุขดัขวางทาํใหไ้มส่ามารถมาปฏบิตัิราชการ     ณ   สถานทตีงัปกต ิ  ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัรีบรายงาน

พฤติการณท์เีกิดขนึรวมทงัอุปสรรคขดัขวางททีาํใหม้าปฏบิตัิราชการไมไ่ด ้  ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทนัทใีนวนัแรกทสีามารถมาปฏบิตัริาชการได ้

  ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็วา่การทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัมา

ปฏบิตัิราชการไมไ่ดเ้ป็นเพราะพฤตกิารณ์พเิศษตามวรรคหนึงจริง ใหส้งัใหก้ารหยุดราชการของพนกังานส่วนตาํบลผูน้นั

ไมน่บัเป็นวนัลาตามจาํนวนวนัทไีมส่ามารถมาปฏบิตัิราชการไดอ้นัเนืองมาจากพฤตกิารณ์พเิศษดงักลา่ว 

  ในกรณีทปีระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เหน็ว่าการทไีมส่ามารถมาปฏบิตัิราชการ

ยงัไมส่มควรถอืเป็นพฤตกิารณ์พเิศษตามวรรคหนึง ใหถ้อืวา่วนัทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไมม่าปฏบิตัิราชการเป็นวนัลา

กิจส่วนตวั 

  ขอ้  319    การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 

(1) การลาป่วย 

(2) การลาคลอดบุตร 

(3) การลากิจส่วนตวั 

(4) การลาพกัผ่อน 

(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธิฮีจัย ์

(6) การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 
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(7) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั 

(8) การลาไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

(9) การลาติดตามคู่สมรส 

 

  ขอ้  320    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาป่วยเพอืรกัษาตวั   ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ      

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทลีา   เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลา    

ในวนัแรกทมีาปฏบิตัริาชการก็ได ้

  ในกรณีทพีนกังานส่วนตาํบลผูข้อลามอีาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงชอืในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้ืนลาแทน 

ก็ได ้แต่เมอืสามารถลงชอืไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเร็ว 

  การลาป่วยตงัแต่ 30 วนัขนึไป ตอ้งมใีบรบัรองแพทยซ์งึเป็นผูท้ไีดข้นึทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย   ในกรณีจาํเป็นหรือเหน็สมควรผูม้อีาํนาจอนุญาตจะสงัใหใ้ชใ้บรบัรอง

แพทยซ์งึผูม้อีาํนาจอนุญาตเหน็ชอบแทนก็ได ้

  การลาป่วยไมถ่งึ 30 วนั ไมว่่าจะเป็นการลาครงัเดยีวหรอืหลายครงัติดต่อกนัถา้ผูม้อีาํนาจอนุญาต

เหน็สมควร จะสงัใหม้ใีบรบัรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา    หรือสงัใหผู้ล้าไปรบัการตรวจจากแพทยข์องทาง

ราชการเพอืประกอบการพจิารณาอนุญาตก็ได ้

  ขอ้  321    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาคลอดบตุร ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทลีา   เวน้แต่ไมส่ามารถจะลงชอืในใบลาได ้ จะใหผู้อ้ืน

ลาแทนก็ได ้  แต่เมอืสามารถลงชอืไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมสีทิธิลาคลอดบตุรโดยไดร้บัเงนิเดอืน

ครงัหนึงได ้90 วนั โดยไมต่อ้งมใีบรบัรองแพทย ์

  การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทคีลอด   ก่อนหรือหลงัวนัทคีลอดกไ็ด ้  แต่เมอืรวมวนัลาแลว้   

ตอ้งไมเ่กิน  90  วนั 

  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุญาตใหล้าคลอดบุตร  และไดห้ยุดราชการไปแลว้  แต่ไมไ่ดค้ลอดบุตร

ตามกาํหนด  หากประสงคจ์ะขอถอนวนัลาคลอดบุตรทหียุดไป   ใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตอนุญาตใหถ้อนวนัลาคลอดบุตร

ได ้ โดยใหถ้อืวา่วนัทไีดห้ยุดราชการไปแลว้เป็นวนัลากจิส่วนตวั 

  การลาคลอดบุตรคาบเกียวกบัการลาประเภทใด  ซงึยงัไมค่รบกาํหนดวนัลาของการลา  ประเภทนนั   

ใหถ้อืวา่การลาประเภทนนัสนิสุดลง   และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตงัแต่วนัเริมวนัลาคลอดบุตร 

  ขอ้  322    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลากจิส่วนตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต   และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้เวน้แต่มเีหตุจาํเป็น 

ไมส่ามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพรอ้มดว้ยเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนได ้   แต่จะตอ้ง

ชแีจงเหตุผลใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

  ในกรณีมเีหตพุเิศษทไีมอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได ้  ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลา              

พรอ้มทงัเหตุผลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรกทมีาปฏบิตัิราชการ 
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  ขอ้  323    พนกังานส่วนตาํบลมสีทิธิลากจิส่วนตวั   โดยไดร้บัเงนิเดอืนปีละไมเ่กิน 45 วนัทาํการ 

   

  ขอ้  324    พนกังานส่วนตาํบลทลีาคลอดบุตร  ตามขอ้  321  แลว้  หากประสงคจ์ะลากิจ 

ส่วนตวัเพอืเลยีงดูบุตร   ใหม้สีทิธิลาต่อเนืองจากการลาคลอดบตุรไดไ้มเ่กิน 150 วนัทาํการ      โดยไมม่สีทิธิไดร้บั

เงนิเดอืนระหว่างลา 

  ขอ้  325    ผูท้ไีดร้บัอนุญาตใหล้ากจิส่วนตวั เวน้แต่กรณีการลากิจส่วนตวัเพอืเลยีงดูบุตร ตามขอ้        

324  ซงึไดห้ยุดราชการไปยงัไมค่รบกาํหนด ถา้มรีาชการจาํเป็นเกิดขนึ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อีาํนาจอนุญาตจะเรียกตวั

มาปฏบิตัิราชการก็ได ้

  ขอ้  326    พนกังานส่วนตาํบลมสีทิธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีหนึงได ้10 วนัทาํการ เวน้แต่           

พนกังานส่วนตาํบล ดงัต่อไปนีไมม่สีทิธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีทไีดร้บับรรจุเขา้รบัราชการยงัไมถ่งึ 6 เดอืน 

(1) ผูซ้งึไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการครงัแรก 

(2) ผูซ้งึลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตวั แลว้ต่อมาไดบ้รรจุเขา้รบัราชการอกี 

(3) ผูซ้งึลาออกจากราชการเพอืดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงหรอืเพอืสมคัรรบัเลอืกตงั                   

แลว้ต่อมาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอีกหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

(4) ผูซ้งึถูกสงัใหอ้อกจากราชการในกรณีอืน นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และในกรณีไปปฏบิตัิงานใด ๆ   ตามความประสงคข์องทางราชการแลว้ต่อมาไดร้บัการบรรจุ

เขา้รบัราชการอกี 

  ขอ้  327    ถา้ในปีใดพนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดมไิดล้าพกัผ่อนประจาํปี หรือลาพกัผอ่นประจาํปีแลว้ 

แต่ไมค่รบ 10 วนัทาํการ  ใหส้ะสมวนัทมีไิดล้าในปีนนัรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้ แต่วนัลาพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลา 

พกัผอ่นในปีปจัจุบนัจะตอ้งไมเ่กิน 20 วนัทาํการ 

  สาํหรบัผูท้ไีดร้บัราชการติดต่อกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี ใหม้สีทิธินาํวนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบั 

วนัลาพกัผ่อนประจาํปีในปีปจัจุบนัไดไ้มเ่กิน 30 วนัทาํการ 

  ขอ้  328    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาพกัผอ่น ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้

  ขอ้  329    การอนุญาตใหล้าพกัผ่อน    ผูม้อีาํนาจอนุญาตจะอนุญาตใหล้าครงัเดยีวหรอืหลายครงั 

ก็ได ้โดยมใิหเ้สยีหายแก่ราชการ 

  ขอ้  330    ผูท้ไีดร้บัอนุญาตใหล้าพกัผ่อนซงึหยุดราชการไปยงัไมค่รบกาํหนด ถา้มรีาชการจาํเป็น

เกิดขนึ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อีาํนาจอนุญาตจะเรยีกตวัมาปฏบิตัริาชการก็ได ้

  ขอ้  331    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาอปุสมบทในพระพุทธศาสนา หรอืพนกังานส่วนตาํบล

ทนีบัถอืศาสนาอิสลามซงึประสงคจ์ะลาไปประกอบพธิีฮจัย ์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดอิาระเบยี  ใหเ้สนอหรือจดัส่ง
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ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอปุสมบทหรอืก่อนวนัเดนิทางไป

ประกอบพธิีฮจัย ์ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

  ในกรณีมเีหตพุเิศษไมอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึง ใหช้แีจงเหตุผลความจาํเป็น

ประกอบการลา และใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูม้อีาํนาจทจีะพจิารณาใหล้าหรอืไมก่็ได ้

  ขอ้  332    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดร้บั

อนุญาตใหล้าไปประกอบพธิฮีจัยต์ามขอ้  331  แลว้  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดนิทางไปประกอบพธิีฮจัย ์ ภายใน  

10 วนั นบัแต่วนัเริมลา และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏบิตัิราชการภายใน  5 วนั   นบัแต่วนัทลีาสกิขา หรือวนัที

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทยหลงัจากการเดนิทางไปประกอบพธิีฮจัย ์

  พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรอืไดร้บัอนุญาตใหล้า  

ไปประกอบพธิีฮจัยแ์ละไดห้ยุดราชการไปแลว้    หากปรากฎวา่มปีญัหาอุปสรรคทาํใหไ้มส่ามารถอุปสมบทหรือไป

ประกอบพธิีฮจัยต์ามทขีอลาไว ้เมอืไดร้บัรายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัิราชการตามปกติและขอถอนวนัลา ใหผู้ม้อีาํนาจ

พจิารณาหรอือนุญาต พจิารณาหรอือนุญาตใหถ้อนวนัลาอุปสมบทหรือไปประกอบพธิีฮจัยไ์ด ้โดยใหถ้อืวา่วนัทไีด ้  

หยุดราชการไปแลว้เป็นวนัลากจิส่วนตวั 

  ขอ้  333    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืก    ใหร้ายงานตวั 

ต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รบัการตรวจเลอืกไมน่อ้ยกว่า 48 ชวัโมง   ส่วนพนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัหมายเรียกเขา้รบั

การเตรียมพลใหร้ายงานตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชวัโมง นบัแต่เวลารบัหมายเรียกเป็นตน้ไป   และใหไ้ปเขา้รบั

การตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรยีกนนัโดยไมต่อ้งรอรบัคาํสงัอนุญาต  และให ้

ผูบ้งัคบับญัชาเสนอไปตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ขอ้  334    เมอืพนกังานส่วนตาํบลทลีานนัพน้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรียมพล

แลว้  ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัิราชการตามปกติต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เวน้แต่กรณีทมีเีหตจุาํเป็น  

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจขยายเวลาใหไ้ดร้วมแลว้ไมเ่กิน 15 วนั 

  ขอ้  335    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏบิตัิการวจิยั  ณ  

ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เพอืพจิารณาอนุญาต 

  สาํหรบัการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตักิารวจิยัในประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ              

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาต 

  ขอ้  336   พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศใหเ้สนอหรอื

จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณา    โดยถอื

ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นส่วนนี 

  ขอ้  337    การไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศม ี2 ประเภท คือ 

      " ประเภทท ี1 "    ไดแ้ก่ การไปปฏบิตัิงานในกรณีหนึงกรณีใด ดงัต่อไปนี 
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          (1) การไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ ซงึประเทศไทยเป็นสมาชกิและเป็นวาระที

ตอ้งส่งไปปฏบิตัิงานในองคก์ารนนั 

          (2) รฐับาลไทยมขีอ้ผูกพนัทจีะตอ้งส่งไปปฏบิตัิงานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 

          (3) ประเทศไทยตอ้งส่งไปปฏบิตัิงานเพอืพทิกัษร์กัษาผลประโยชนข์องประเทศตามความ

ตอ้งการของรฐับาลไทย 

      " ประเภทท ี2 "    ไดแ้ก่  การไปปฏบิตัิงานนอกเหนือจากประเภทท ี1 

  ขอ้  338    พนกังานส่วนตาํบลทไีปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศตอ้งมคุีณสมบตัิดงัต่อไปนี 

      (1) เป็นพนกังานส่วนตาํบลและปฏบิตัริาชการประจาํตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกว่า

หา้ปีก่อนถงึวนัทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตัิงาน     เวน้แต่ผูท้ไีปปฏบิตัิงานในองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดเวลาหา้ปีให ้

ลดลงเป็นสองปี 

      สาํหรบัผูท้เีคยไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศประเภทท ี2 มาแลว้จะตอ้งมเีวลาปฏบิตัิ

ราชการในส่วนราชการไมน่อ้ยกวา่สองปี  นบัแต่วนัเริมกลบัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการ หลงัจากทเีดนิทางกลบัจากราชการ

ไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท ี2 ครงัสุดทา้ย 

      (2) ผูท้ไีปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท ี2   ตอ้งมอีายุไมเ่กินหา้สบิปีบริบูรณ ์

นบัถงึวนัทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตัิงาน 

      (3) เป็นผูป้ฏบิตัิหนา้ทรีาชการมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม มคีวามประพฤตเิรียบรอ้ยและไม่

อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาํผดิวนิยั 

  การขอยกเวน้หรอืผอ่นผนัคุณสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเ้สนอเหตุผลความจาํเป็นต่อ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ขอ้  339    ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศยนื

ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาไปตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาต  และมี

คาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัลาไปปฏบิตัิงานไดโ้ดยถอืว่าเป็นการไปทาํการใด ๆ     อนัจะนบัเวลาระหว่างนนั เหมอืน

เต็มเวลาราชการ มกีาํหนดเวลาไมเ่กินสปีีสาํหรบัการไปปฏบิตัิงานประเภทท ี1 หรือมกีาํหนดเวลาไมเ่กินหนึงปีสาํหรบัการ

ไปปฏบิตัิงานประเภทท ี2   โดยไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน       เวน้แต่อตัราเงนิเดอืนทไีดร้บัจากองคก์ารระหว่างประเทศตาํกวา่

อตัราเงนิเดอืนของทางราชการทผูีน้นัไดร้บัอยู่ในขณะนนั  ใหม้สีทิธิไดร้บัเงนิเดอืนจากทางราชการสมทบ    ซงึเมอืรวม

กบัเงนิเดอืนจากองคก์ารระหว่างประเทศแลว้ไมเ่กินอตัราเงนิเดอืนของทางราชการทพีนกังานส่วนตาํบลผูน้นัไดร้บัอยู่ใน

ขณะนนั 

  ขอ้  340    พนกังานส่วนตาํบลทไีดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ  หาก

ประสงคจ์ะอยู่ปฏบิตัิงานต่อ ใหย้นืเรอืงราวพรอ้มทงัเหตผุลความจาํเป็นและประโยชนท์างราชการจะไดร้บัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   เพอืพจิารณาอนุญาต   และมคีาํสงั

ใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูน้นัไปปฏบิตัิงานโดยถอืว่าเป็นการไปทาํการใด ๆ       อนัจะนบัเวลาระหว่างนนัเหมอืนเต็มเวลา 
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ราชการ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปทาํการนนัเหมอืนเต็มเวลาราชการได ้

อีกแต่เมอืรวมแลว้ตอ้งไมเ่กินสปีี 

  การอนุญาตใหพ้นกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไปปฏบิตัิงานประเภทท ี2 เกินกวา่หนึงปี ใหผู้บ้งัคบับญัชา 

สงัใหผู้น้นัออกจากราชการในช่วงเวลาทไีปปฏบิตัิงานเกินหนึงปีดว้ย 

  ขอ้  341    เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดม้คีาํสงัใหพ้นกังานส่วนตาํบลไปปฏบิตัิงานตามขอ้  339  

หรือใหไ้ปปฏบิตัิงานต่อหรือใหอ้อกจากราชการตามขอ้  340 แลว้    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานและส่งสาํเนา 

คาํสงัดงักลา่วใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

  ขอ้  342    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจดัทาํสญัญาผูกมดัพนกังานส่วนตาํบลทไีปปฏบิตัิงานใน 

องคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท ี 2   ใหก้ลบัมารบัราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึงเท่าของระยะเวลาทไีป

ปฏบิตัิงาน   พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไมก่ลบัมารบัราชการ   หรือกลบัมารบั

ราชการ ไมค่รบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้งนิเบยีปรบัแก่ทางราชการ ดงันี 

      (1) ไมก่ลบัเขา้รบัราชการเลย ใหช้ดใชเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยทไีดร้บัคูณดว้ย

เวลาทไีปปฏบิตัิงานทคิีดเป็นเดอืน เศษของเดอืน ถา้เกินสบิหา้วนัใหคิ้ดเป็นหนึงเดอืน 

      (2) กลบัมารบัราชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้บยีปรบัตาม (1) ลดลงตามส่วน     

การทาํสญัญาตามวรรคหนึงใหเ้ป็นไปตามแบบและวธิกีารทา้ยประกาศนี     เมอืจดัทาํแลว้ใหส่้ง    

ใหส้าํนกังาน คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จาํนวน 1 ชดุ 

  ขอ้  343    พนกังานส่วนตาํบลทไีปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ เมอืปฏบิตัิงานแลว้เสร็จให ้

รายงานตวัเขา้ปฏบิตัิหนา้ทภีายในสบิวนั นบัแต่วนัถดัจากเสร็จสนิการปฏบิตัิงาน   และใหร้ายงานผลการไปปฏบิตัิงานให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทราบ  ภายในสามสบิวนัวนันบัแต่วนัทกีลบัมาปฏบิตัหินา้ทรีาชการ  

  การรายงานผลการไปปฏบิตัิงานตามวรรคหนึง ใหใ้ชแ้บบรายงานการไปปฏบิตัิงานใน              

องคก์ารระหวา่งประเทศ ตามทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศนี   

  ขอ้  344    พนกังานส่วนตาํบลซงึประสงคจ์ะลาติดตามคู่สมรส ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพอืพจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้มเ่กินสอง

ปี และในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้าต่อไดอ้ีกสองปี แต่เมอืรวมแลว้ตอ้งไมเ่กินสปีี ถา้เกินสปีีใหล้าออกจากราชการ 

  ขอ้  345  การพจิารณาอนุญาตใหพ้นกังานส่วนตาํบลลาติดตามคู่สมรส   ผูม้อีาํนาจอนุญาตจะ

อนุญาตใหล้าครงัเดยีวหรือหลายครงัก็ไดโ้ดยมใิหเ้สยีหายแก่ราชการ แต่เมอืรวมแลว้จะตอ้งไมเ่กินระยะเวลาตามที

กาํหนดในขอ้  344  และจะตอ้งเป็นกรณีทคู่ีสมรสอยูป่ฏบิตัิหนา้ทรีาชการหรอืปฏบิตัิงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา

ติดต่อกนัไมว่า่จะอยู่ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการหรือปฎบิตัิงานในประเทศ 

เดยีวกนัหรอืไม่ 

  ขอ้  346   พนกังานส่วนตาํบลทไีดล้าติดตามคู่สมรสครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้  344   ในช่วง

เวลาทคู่ีสมรสอยู่ปฏบิตัหินา้ทรีาชการหรอืปฏบิตัิงานในต่างประเทศติดต่อกนัคราวหนึงแลว้      ไมม่สีทิธิขอลาติดตาม 

คู่สมรสอีก เวน้แต่คู่สมรสจะไดก้ลบัมาปฏบิตัหินา้ทรีาชการหรอืปฏบิตัิงานประจาํในประเทศไทยต่อมาไดร้บัคาํสงัใหไ้ป
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ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการหรือไปปฏบิตัิงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม ่ จึงจะมสีทิธิขอลาติดตามคู่สมรสตามขอ้  

344  ไดใ้หม ่

  ขอ้  347    กรณีมเีหตพุเิศษ สมควรยกเวน้การปฏบิตัติามทกีาํหนดในส่วนนีใหน้าํเสนอ    

คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพอืพจิารณาเป็น ราย ๆ ไป 

สว่นที 6 

                                                         เบด็เตล็ด 

  ขอ้  348    วนั เวลาทาํงาน  วนัหยุดตามประเพณี  วนัหยุดประจาํปีของพนกังานส่วนตาํบล     ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศกาํหนดโดยใหเ้ป็นไปตามทคีณะรฐัมนตรกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

  ขอ้  349    เครอืงแบบและระเบยีบการแต่งเครืองแบบของพนกังานส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายหรือระเบยีบวา่ดว้ยการนนั 

  ขอ้  350    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจดัใหม้ปีระกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและ             

จริยธรรมสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล    เพอืเป็นแนวทางการปฏบิตัิราชการและการปฏบิตัิตนของพนกังานส่วนตาํบล 

โดยใหต้ิดประกาศไวอ้ย่างเปิดเผยในสาํนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ขอ้  351    ในการจดัทาํมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ้  350  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขนึ ประกอบดว้ยผูแ้ทนทุกฝ่ายขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  

  ขอ้  352   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลรายงานเกียวกบัการคดัเลอืก   การบรรจุ   การแต่งตงั    

การเลอืนระดบั   การเลอืนขนัเงนิเดอืน   ตลอดจนการรายงานเกียวกบัการเปลยีนแปลงลกัษณะหนา้ท ี ความ

รบัผดิชอบของตาํแหน่งและส่วนราชการ  การเปลยีนแปลงการใชต้าํแหน่ง การทะเบยีนประวตัิของพนกังานส่วนตาํบล  

และการปฏบิตัิการอืน ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )      

  ขอ้  353    เมอืองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดม้คีาํสงั หรอืประกาศเกียวกบัพนกังานส่วนตาํบล    

หรือตามทกีาํหนดในประกาศนี มาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  และตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ   ดงัต่อไปนี 

(1) การสงับรรจุและแต่งตงั  ซงึหมายถงึ  การสงับรรจเุขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

พนกังานส่วนตาํบล   

(2) การสงัแต่งตงั  ซงึหมายถงึ  การสงัยา้ย โอน รบัโอน เลอืนระดบั 

(3)  การสงัใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน  เงนิประจาํตาํแหน่ง  การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒ ิการไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนอืน และการเลอืนขนัเงนิเดอืน  

(4)  การสงัประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การสงัผูป้ระจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหด้าํรง

ตาํแหน่งเดมิหรอืตาํแหน่งอืน   และการสงัใหช่้วยปฏบิตัริาชการ  

(5)  การสงัใหอ้อกจากราชการ   
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(6)  การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถนิ 

(7)  การประกาศกาํหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  การกาํหนดอาํนาจหนา้ท ี การแบ่งส่วน

ราชการภายใน  การจดัตงั  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยุบเลกิการจดัแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

(8)  การประกาศกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล     ตามแผนอตัรากาํลงัของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การปรบัปรุงเปลยีนแปลงเกยีวกบัตาํแหน่ง  แผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอีอกคาํสงัหรอืประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยส่งสาํเนาคาํสงั  หรอืประกาศนนัอย่างละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายในหา้วนัทาํการนบัแต่

วนัทอีอกคาํสงัหรอืประกาศ  และสาํหรบักรณีการบรรจุและแต่งตงัตาม (1)  ใหส่้งทะเบยีนประวตัิพนกังานส่วนตาํบล  

ตามขอ้ 355  ของผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตงัทไีดก้รอกรายการและตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

ขอ้  354  เมอืคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

กาํหนดใหม้กีารประกาศเกยีวกบัการคดัเลอืก  ตามทกีาํหนดในประกาศนี   ดงัต่อไปนี 

       (1)  การสอบแขง่ขนั  เพอืบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ 

       (2)  การคดัเลอืกกรณีทมีเีหตพุเิศษทไีมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั 

(3) การสอบคดัเลอืกเพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสูีงขนึ 

       (4)  การคดัเลอืก เพอืแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลตาํแหน่งบรหิาร ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั      

ทสูีงขนึ 

  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  (ก.อบต.จงัหวดั)   รายงานไปยงัคณะกรรมการ  

กลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสาํเนาประกาศเกยีวกบัการคดัเลอืกนนั อย่างละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายใน  

หา้วนัทาํการนบัแต่วนัทปีระกาศ 

  ขอ้  355    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  จดัใหม้ทีะเบยีนประวตัิของพนกังานส่วนตาํบลทุกคน  

โดยจดัเก็บไวท้อีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 1 ฉบบั  และส่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  

และคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. )  เก็บไวแ้ห่งละ  1 ฉบบั 

  การจดัทาํทะเบยีนประวตัิของพนกังานส่วนตาํบล  ลกัษณะ รูปแบบ  วธิีปฏบิตัิเกยีวกบัทะเบยีน

ประวตัิ  วธิีการบนัทกึรายการในทะเบยีนประวตั ิ  และการจดัทาํแฟ้มประวตัพินกังานส่วนตาํบล  ใหน้าํกฎหมายหรอื

ระเบยีบหรอืมติคณะรฐัมนตรทีกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  356    พนกังานส่วนตาํบลผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาฝึกอบรม    ดูงาน  หรือปฏบิตัิการ

วจิยัในประเทศ  หรอืต่างประเทศ  ไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏบิตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรส

ตามระเบยีบวา่ดว้ยการลาของพนกังานส่วนตาํบล  ไดร้บัวุฒเิพมิขนึหรือสูงขนึ  สมรส  หยา่  เปลยีนชอืตวัหรอืชอืสกุล 

หรือตาย   ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทอีนุญาตหรอืไดร้บัแจง้        รายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  

( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัอนุญาตหรอืวนัไดร้บัแจง้ แลว้แต่กรณี 
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หมวด  13 

การบริหารงานบุคคลของลูกจา้ง 

  ขอ้  357    ในหมวดนี 

  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการทอีงคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกาศจดัตงัขนึ   ตาม

มาตรฐานทวัไปเกียวกบัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  “ลูกจา้ง”   หมายความว่า  ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้งชวัคราว  และลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงานของ                          

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยไมร่วมถงึลูกจา้งของกจิการพาณิชยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  “ลูกจา้งประจาํ” หมายความว่า  ลูกจา้งรายเดอืน  รายวนั  และรายชวัโมงทจีา้งไวป้ฏบิตัิงานทมีี

ลกัษณะประจาํโดยไมม่กีาํหนดเวลาการจา้งตามอตัราและจาํนวนทกีาํหนดไว ้ และรบัเงนิค่าจา้งจากงบประมาณหมวด 

ค่าจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล หรือหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลดว้ย 

  “ลูกจา้งชวัคราว” หมายความว่า  ลูกจา้งรายเดอืน รายวนั และรายชวัโมงทจีา้งไวป้ฏบิตัิงานทมีี

ลกัษณะชวัคราว  และหรือมกีาํหนดเวลาจา้ง  แต่ทงันีระยะเวลาการจา้งตอ้งไมเ่กินปีงบประมาณ   และรบัเงนิค่าจา้ง 

จากงบประมาณหมวดค่าจา้งชวัคราวหรอืจากยอดเงนิอืนใด 

  “ลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน”   หมายความวา่  ลูกจา้งซงึมคีวามรูค้วามชาํนาญในงานเฉพาะอย่าง 

ทจีะตอ้งปฏบิตัิเป็นอยา่งด ี ทงัเคยปฏบิตัิงานชนิดนนัมานานไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  โดยมใีบรบัรองความรูค้วามชาํนาญและ

ความสามารถในการทาํงานจากสถานททีาํงานเดมิทผูีน้นัเคยปฏบิตัิงานมาแลว้ 

  “เวลาทาํงานปกต”ิ  หมายความว่า   เวลาทาํงานของทางราชการ   หรอืเวลาอืนใดท ี                 

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํหนดตามลกัษณะงานใหเ้ป็นเวลาทาํงานปกต ิ

  “วนัหยุดประจาํสปัดาห”์ หมายความวา่  วนัอาทติย ์  หรอืวนัอนืใดทปีระธานกรรมการบริหาร    

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดขนึเพอืความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยอาจกาํหนด

วนัหยุดประจาํสปัดาห ์เป็นสองวนัก็ได ้

  “วนัหยุดพเิศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดททีางราชการประกาศเป็นวนัหยุดราชการนอกจาก  

วนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  “ค่าจา้งอตัราปกต”ิ หมายความว่า  ค่าจา้งรายเดอืน รายวนั และรายชวัโมง รวมถงึเงนิเพมิพเิศษ 

สาํหรบัการสูร้บตามอตัราทกีาํหนดจ่ายใหลู้กจา้งสาํหรบัการปฏบิตัิงานปกต ิ

  “ค่าจา้งรายเดอืน” หมายความวา่  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดอืน  รวมถงึเงนิเพมิพเิศษ                 

สาํหรบัการสูร้บ 

  “ค่าจา้งรายวนั” หมายความวา่  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัทาํงานปกติ  รวมถงึ   

เงนิเพมิพเิศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “ค่าจา้งรายชวัโมง” หมายความว่า  ค่าจา้งทกีาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายชวัโมงในวนัทาํงานปกติ                

รวมถงึเงนิเพมิพเิศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “คา้จา้งนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจา้งทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  เนืองจาก

ตอ้งปฏบิตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกต ิ
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  “ค่าจา้งในวนัหยุด” หมายความว่า ค่าจา้งทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  กรณี  

สงัใหป้ฏบิตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รอืวนัหยุดพเิศษ 

“ค่าอาหารทาํการนอกเวลา” หมายความวา่  ค่าอาหารทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายเดอืน  เนืองใน

การปฏบิตัิราชการนอกเวลาทาํการปกติหรอืปฏบิตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ หรือวนัหยุดพเิศษ 

“เงนิช่วยพเิศษ” หมายความว่า  เงนิช่วยเหลอืค่าทาํศพของลูกจา้งทจ่ีายในกรณีลูกจา้งถงึแก่                              

ความตายในระหวา่งรบัราชการ 

“ทอ้งถนิอืน” หมายความวา่ ทอ้งถนิทลูีกจา้งตอ้งเดนิทางไปปฏบิตัิราชการนอกเขต                 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทตีนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพมิพูนความรูค้วามชาํนาญ หรอืประสบการณด์ว้ยการเรียน                       

การวจิยั  การอบรม  การสมัมนา  หรอืการปฏบิตัิงานโดยไมม่กีารรบัปริญญา หรือ   ประกาศนียบตัรวชิาชพีตาม     

กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการนนั   และหมายความรวมตลอดถงึการฝึกฝนภาษา  และการรบัคาํแนะนาํก่อนเขา้ฝึกอบรมหรือ 

การดูงานทเีป็นส่วนหนึงของการฝึกอบรม หรอืต่อจากการ  ฝึกอบรมนนัดว้ย 

  “ดูงาน” หมายความวา่ การเพมิพูนความรูห้รือประสบการณ์ดว้ยการสงัเกตการณ ์

  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

สว่นท ี1 

คุณสมบตัิของลูกจา้ง 

  ขอ้  358  ผูท้ีจะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้ง อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม

เบืองตน้  ดงันี 

(1) มสีญัชาติไทย 

(2) มอีายุไมต่าํกวา่สบิแปดปีบรบูิรณ์ และไมเ่กินหา้สบิหา้ปี 

(3) เป็นผูเ้ลอืมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็น   

ประมขุตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืง 

(5) ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ ไรค้วามสามารถหรือจิตฟนัเฟือน 

ไมส่มประกอบ    หรือเป็นโรคตามทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.)   กาํหนดสาํหรบัพนกังาน 

ส่วนตาํบล  ดงันี 

(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรอืในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะทปีรากฏอาการเป็นทรีงัเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพษิสุราเรอืรงั 
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  (6)  ไมเ่ป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสงัใหพ้กัราชการหรือถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ตาม

มาตรฐาน ทวัไป หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกยีวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ  หรือตามกฎหมายอืน 

  (7)  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัด ี จนเป็นทรีงัเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทใีนพรรคการเมอืง 

(9) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

(10)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํ                   

ความผดิทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืนของรฐั                      

  (12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป       

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการปฏบิตัเิกียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ หรือตามกฎหมายอืน   

  (13) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามมาตรฐานทวัไป หลกัเกณฑ ์  และวธิีการ

ปฏบิตัเิกยีวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

หรอืตามกฎหมายอืน  

  (14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

  ขอ้  359    คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มอีาํนาจพจิารณายกเวน้สาํหรบั

ลูกจา้งผูท้ขีาดคุณสมบตัิตามขอ้     358 (2)  เป็นรายบุคคลได ้แต่อายุไมต่าํกวา่สบิแปดปี และไมเ่กินหกสบิปี หรอืการ

จา้งลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน  มอีาํนาจพจิารณายกเวน้สาํหรบัลูกจา้งผูท้ขีาดคุณสมบตัิตามขอ้ 358 (2) หรือ (10)  

เป็นรายบุคคลได ้               

  เพอืประโยชนท์างราชการ  ผูท้ขีาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  358 (7)  (9)  (10)  

หรือ(14)    คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ หรอืผูท้ี

ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 358 (11)   หรือ (12)  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสองปี

แลว้   หรือผูท้ขีาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 358 (13)  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสามปี

แลว้ และมใิช่เป็นกรณีออกจากงานหรอืราชการเพราะกระทาํผดิในกรณีทุจริตต่อหนา้ท ี คณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้  สาํหรบัการขอยกเวน้และการพจิารณายกเวน้ใน

กรณีทขีาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม  ใหน้าํขนัตอนและวธิีการทกีาํหนดสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 

 

 

ACER
Typewriter
137



 108

สว่นท ี 2 

การกาํหนดตําแหน่ง การจา้ง อตัราค่าจา้ง และการแต่งตงั 

  ขอ้  360    การกาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งของลูกจา้ง   และคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของ   

ลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามประกาศกาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทคีณะกรรมการกลางพนกังาน

ส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

ขอ้  361    ตาํแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทมีอียูใ่นปจัจุบนัซงึกาํหนด   ตาํแหน่ง 

นอกเหนือจากตาํแหน่ง ท ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนดตามขอ้ 360 หากตาํแหน่งว่างลง

ใหยุ้บเลกิ หรือปรบัแกไ้ขใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ตามขอ้  360 

  ขอ้  362    ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัพนกังานส่วนตาํบล  หรอืขา้ราชการ 

พลเรอืนในสายผูป้ฏบิตัิงานใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงันี 

         (1)  กาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งเหมอืนตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลหรอืขา้ราชการ

พลเรอืนตาํแหน่งนนั  และกาํหนดคุณวุฒทิไีมสู่งเกินความจาํเป็นต่อหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 

    (2)  กาํหนดชอืตาํแหน่งตามลกัษณะงานทปีฏบิตัิ และไมใ่หซ้าํหรือเหมอืนกบัชอื 

ตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล   

  ขอ้  363    ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัลูกจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

ใหก้าํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งและชอืตาํแหน่งเหมอืนตาํแหน่งลูกจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัตาํแหน่ง

นนั 

ขอ้  364    การจา้งลูกจา้งชวัคราวใหก้าํหนดระยะเวลาการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาทจีาํเป็น         

ตอ้งมผูีป้ฏบิตัิงานและใหม้ภีารกจิปริมาณงานทตีอ้งปฏบิตัิต่อเนือง  แต่ทงันีระยะเวลาการจา้งตอ้งไมเ่กินปีงบประมาณ 

ขอ้  365    การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  ยกเวน้ลูกจา้งทรีบั 

ค่าจา้งจากเงนิอุดหนุนของรฐับาล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) กาํหนดวา่จะมตีาํแหน่งใด  

ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด   โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จดัทาํแผนอตัรากาํลงัของลูกจา้ง  

เพอืใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั )   

ขอ้  366    กาํหนดใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั )  มอีาํนาจกาํหนด 

ตาํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยใหค้าํนึงถงึภารกิจ 

อาํนาจหนา้ท ีความรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทตีอ้งปฏบิตัิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทงั  

ภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทตีอ้งจ่ายในดา้นบุคคล 

  ขอ้  367    การกาํหนดตาํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลในส่วนราชการต่าง ๆ  ของ     

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพอื   
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เป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง และการใชต้าํแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  โดยใหจ้ดัทาํและกาํหนดรวมไวใ้นแผนอตัรา    

กาํลงัพนกังานส่วนตาํบล 

  ขอ้  368    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การกาํหนดตาํแหน่ง     

ลูกจา้ง การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งลูกจา้ง ใหน้าํขอ้กาํหนดในประกาศกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  และ

ประกาศกาํหนดการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลมาใชโ้ดยอนุโลม 

  ขอ้  369    เพอืเป็นการประหยดังบประมาณของทอ้งถนิและไมใ่หม้ภีาระผูกพนัดา้นสวสัดกิาร               

ของลูกจา้งมากเกินไป  ใหพ้จิารณาปรบัใชอ้ตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํทมีอียู่เดมิก่อน   หากมคีวามจาํเป็นตอ้งจา้งลูกจา้ง 

ใหพ้จิารณาจา้งลูกจา้งชวัคราวก่อน  หรือพจิารณาจา้งเหมาบริการ และควรจา้งลูกจา้งประจาํใหน้อ้ยทสุีด โดยใหค้าํนึง 

ถงึการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกียวกบัเงนิเดอืน ประโยชนต์อบแทนอืน    และค่าจา้งของพนกังานส่วนตาํบลและ 

ลูกจา้ง   ไมใ่หสู้งกวา่รอ้ยละสสีบิของเงนิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ พ.ศ.2542 

ขอ้  370   ตาํแหน่งลูกจา้งทรีบัค่าจา้งจากเงนิอุดหนุนของรฐับาลจะมตีาํแหน่งใด ในหน่วยงาน  หรอื

ส่วนราชการใดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และมจีาํนวนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ 

  ขอ้  371    การจา้งลูกจา้ง  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดาํเนินการโดยวธิกีารคดัเลอืก  โดยให ้             

แต่งตงัคณะกรรมการคดัเลอืกไมน่อ้ยกว่า  3  คน  เพอืดาํเนินการคดัเลอืก 

  การคดัเลอืกตามวรรคหนึง  อาจดาํเนินการโดยวธิีสมัภาษณ์ สอบขอ้เขยีน สอบปฏบิตัวิธิีใดวธิีหนึง 

หรือหลายวธิีตามความเหมาะสม 

  ขอ้  372    อตัราค่าจา้งลูกจา้งประจาํใหเ้ป็นไปตามบญัชกีาํหนดอตัราค่าจา้งลูกจา้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทา้ยประกาศนี 

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสงัจา้งลูกจา้งในอตัราค่าจา้งขนัตาํ 

สุดของตาํแหน่ง 

ขอ้  373    การใหลู้กจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งใหเ้ป็นไปตามบญัชกีาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํและขนัสูง

ของลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  374    การเพมิค่าจา้งลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขการเลอืนขนัเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล    

ขอ้  375    การใหลู้กจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งเพอืการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่างกลุม่เงนิเดอืน  ให ้

เป็นไปตามบญัชเีปรยีบเทยีบขนัค่าจา้งแต่ละกลุม่เงนิเดอืน  กรณีลูกจา้งประจาํไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง 

กลุม่เงนิเดอืนทา้ยประกาศนี 
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ขอ้  376    อตัราค่าจา้งลูกจา้งชวัคราว 

    (1)  ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัตาํแหน่งลูกจา้งประจาํใหไ้ดร้บั              

อตัราค่าจา้งในอตัราค่าจา้งขนัตาํของลูกจา้งประจาํนนั   

      (2)  ลูกจา้งชวัคราวซงึมลีกัษณะงานในหนา้ทเีหมอืนกบัตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบลหรอื         

ขา้ราชการพลเรอืนใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งในอตัราเงนิเดอืนขนัตาํของตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  หรอืขา้ราชการพลเรือน

ตาํแหน่งนนั 

      (3)  ลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงานใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งตามบญัชกีาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํและ    

ขนัสูง    ลูกจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ตามลาํดบัและอตัราทคีณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล            

( ก.อบต.จงัหวดั )  เหน็สมควร 

  ขอ้  377    การจา้งลูกจา้งทมีเีงอืนไขใหจ้า้งจากผูม้คุีณวุฒ ิ ใหจ้า้งในอตัราค่าจา้งตาม วุฒแิละ  

เงอืนไขทกีาํหนดไว ้   ในกรณีจา้งผูท้สีาํเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศใหถ้อือตัราค่าจา้งตามอตัราเงนิเดอืนที

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

  ขอ้  378    การจา้งลูกจา้ง ใหด้ําเนินการจา้งจากบญัชีผูไ้ดร้บัการคดัเลือกตามลําดบัทีของผูไ้ด ้           

รบัการคดัเลือก  ตามขอ้  371  

  ขอ้  379    การจา้งลูกจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล          

( ก.อบต.)  กาํหนดอตัราค่าจา้งตามทเีหน็สมควรตามบญัชกีาํหนดอตัราค่าจา้งตามขอ้  376 (3)   

  ขอ้  380    การจา้งและแต่งตงัลูกจา้งใหด้าํรงตาํแหน่งใด   ใหป้ระธานกรรมการบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูแ้ต่งตงั  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  381    การโอนลูกจา้งประจาํระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกบัหน่วยราชการอืน                 

อาจกระทาํได ้ในกรณีเจา้ตวัสมคัรใจและผูม้อีาํนาจจา้งทงัสองฝ่ายตกลงยนิยอม  ทงันี  ในการแต่งตงัหรือใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งแลว้แต่กรณี ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  โดยแต่งตงั  

ใหด้าํรงตาํแหน่งและไดร้บัค่าจา้งในอตัราทไีมสู่งกวา่เดมิ และใหน้บัเวลาการทาํงานต่อเนืองกนั 

ขอ้  382   ลูกจา้งประจาํผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้   ประสงคจ์ะกลบัเขา้รบัราชการหากองคก์าร   

บริหารส่วนตาํบลตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการ   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงัจา้ง     

และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง  และรบัค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานส่วนตาํบลโดยอนุโลม 

ขอ้  383    ลูกจา้งประจาํผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร             

และพน้จากราชการทหารโดยไมม่คีวามเสยีหาย   ถา้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจาํ  ในองคก์ารบรหิาร  

ส่วนตาํบลเดมิภายในกาํหนดหนึงรอ้ยแปดสบิวนั   นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร    ใหป้ระธานกรรมการบริหาร    

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงัจา้งและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งและรบัค่าจา้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทกีาํหนดไว ้

สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล โดยอนุโลม 
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ขอ้  384    การแต่งตงัลูกจา้งประจาํผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ ผูน้นัตอ้ง                   

มคุีณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งใหมท่กีาํหนดในขอ้  360 

สว่นท ี3 

วนิัยและการรกัษาวนิัย 

  ขอ้  385    ลูกจา้งตอ้งรกัษาวนิยัโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม  ถอืวา่ผูน้นั

กระทาํผดิวนิยั  จกัตอ้งไดร้บัโทษตามทกีาํหนดไว ้

  ขอ้  386    วนิยัของลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั                  

และการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานส่วนตาํบล ซงึนาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

สว่นท ี4 

การออกจากราชการ 

  ขอ้  387    ลูกจา้งออกจากราชการ  เมอื 

(1) ตาย 

(2) พน้จากราชการตามระเบยีบว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

(3) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

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

(5) ครบกาํหนดการจา้ง 

(6) ถูกสงัลงโทษปลดออก  หรอืไลอ่อก 

(7) ขาดคุณสมบตัิตามขอ้  358 

วนัออกจากราชการตาม (6) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการใหอ้อกจากราชการและ 

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัการใหอ้อกจากราชการของพนกังานส่วนตาํบล   โดยอนุโลม 

  ขอ้  388    การลาออกของลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการให ้ ออกจาก 

ราชการของพนกังานส่วนตาํบล โดยอนุโลม  

ขอ้  389    ลูกจา้งผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร                     

ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสงัใหผู้น้นัออกจากราชการ 

  วนัออกจากราชการตามขอ้นี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีาํหนดไวส้าํหรบั  พนกังาน 

ส่วนตาํบล โดยอนุโลม 

ขอ้  390    ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอีาํนาจสงัใหลู้กจา้งออกจากราชการ

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) เมอืปรากฏวา่ 

(1) ลูกจา้งผูใ้ดขาดคุณสมบตัิตามขอ้  358 
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(2) ลูกจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏบิตัิราชการในหนา้ทขีองตนไดโ้ดยสมาํเสมอ   หรอืไมอ่าจ

ปฏบิตัิหนา้ทรีาชการของตนไดอ้นัเป็นผลเนืองมาจากตอ้งตกอยู่ในภยนัตรายใด ๆ และเวลา ไดล้ว่งพน้ไปเกินหกสบิวนั  

ยงัไมม่ผูีใ้ดพบเหน็ 

(3) ลูกจา้งผูใ้ดหย่อนความสามารถดว้ยเหตุใดในอนัทจีะปฏบิตัิหนา้ทขีองตน   หรอืประพฤติ

หนา้ทขีองตน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทหีรอืบกพร่องในหนา้ทดีว้ยเหตุอนัใด    และประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็วา่  ถา้ใหผู้น้นัรบัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ   ก็ให ้

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแต่งตงัคณะกรรมการขนึทาํการสอบสวนโดยไมช่กัชา้    สาํหรบั   

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัวนิยัและการรกัษาวนิยัและการดาํเนินการ

ทางวนิยัของพนกังานส่วนตาํบลโดยอนุโลม 

(4) ลูกจา้งผูใ้ดถูกกลา่วหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงและไดม้กีารสอบสวนตาม หลกัเกณฑ์

และเงอืนไขเกียวกบัวนิยัและการรกัษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานส่วนตาํบลแลว้  การสอบสวนไมไ่ด ้

ความว่ากระทาํผดิทจีะถกูลงโทษ  ปลดออก  หรอืไลอ่อก  แต่มมีลทนิ  หรือมวัหมองในกรณีทถีูกสอบสวน ซงึจะให ้

ปฏบิตัิราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ 

(5) ลูกจา้งผูใ้ดตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสุีด  ใหจ้าํคุกในความผดิทไีดก้ระทาํโดย         

ประมาท  หรอืความผดิลหุโทษ  ซงึยงัไมถ่งึกบัจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลูกจา้งผูใ้ดขาดราชการบอ่ยครงั ซงึยงัไมถ่งึกบัจะตอ้งถกูลงโทษปลดออก หรอื ไลอ่อก 

(7) ยุบเลกิตาํแหน่ง 

วนัออกจากราชการตามขอ้นี   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการใหอ้อกจากราชการ

ของพนกังานส่วนตาํบล โดยอนุโลม 

การใหอ้อกจากราชการตามขอ้นีไมถ่อืเป็นโทษทางวนิยั 

สว่นท ี 5 

การอทุธรณ์  การพจิารณาอทุธรณ์  และการรอ้งทุกข ์

  ขอ้  391    ลูกจา้งผูใ้ดถูกสงัลงโทษหรือถูกสงัใหอ้อกจากราชการตามขอ้  390  ตามประกาศนี

ดว้ยเหตุใด ๆ  ใหผู้น้ันมีสทิธิอทุธรณ์คาํสงัหรือมีสทิธิรอ้งทุกข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกบัสทิธิการอทุธรณ์ 

การพจิารณาอทุธรณ์ และการรอ้งทุกขข์องพนักงานสว่นตําบล โดยอนุโลม 

สว่นท ี 6 

การลา 

  ขอ้  392      การลาป่วยของลูกจา้งกาํหนดไวด้งันี 

      (1)  การลาป่วยกรณีปกต ิ

(ก)  ในปีหนึงลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาไดไ้มเ่กิน      

หกสบิวนั  แต่ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหน็สมควรจะใหล้าโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ

ระหว่างลาต่อไปอีกก็ได ้ แต่ไมเ่กินหกสบิวนั 
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         (ข)  ลูกจา้งชวัคราวทมีรีะยะเวลาการจา้งหนึงปี    มสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ

ระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไมเ่กินสบิหา้วนัทาํการ  ในกรณีทมีรีะยะเวลาการจา้งตงัแต่เกา้เดอืนขนึไปแต่ไมถ่งึ

หนึงปีมสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจา้งไมเ่กินแปดวนัทาํการ  ในกรณีมี

ระยะเวลาการจา้งตงัแต่หกเดอืนขนึไปแต่ไมถ่งึเกา้เดอืน   มสีทิธลิาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลา  ในช่วง

ระยะเวลาการจา้งไมเ่กินหกวนัทาํการ  ในกรณีทมีรีะยะเวลาการจา้งตาํกว่าหกเดอืนมสีทิธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัรา

ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไมเ่กินสวีนัทาํการ 

      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตุปฏบิตัิงานในหนา้ท ี

         (ก)  ลูกจา้งประจาํป่วยเพราะเหตุปฏบิตัิราชการในหนา้ท ีหรอืเนืองจากการปฏบิตัิราชการใน 

หนา้ท ี หรือถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทาํตามหนา้ท ี  ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ก)   แลว้ยงัไมห่าย  และแพทยข์อง

ทางราชการลงความเหน็ว่ามทีางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้าย  และสามารถทาํงานไดก้็ใหล้าป่วยเพอืรกัษาพยาบาล  เทา่ที

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเหน็สมควรอนุญาตใหล้าโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ   ทงันี  ถา้เป็น 

ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ แต่ถา้แพทยล์งความเหน็วา่ไมม่ทีาง  

ทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายได ้ ก็ใหพ้จิารณาสงัใหอ้อกจากราชการเพอืรบับาํเหน็จต่อไป 

         (ข)  ถา้อนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษรา้ยอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว   ใน (ก)  

ทาํใหลู้กจา้งประจาํผูใ้ดตกเป็นผูท้พุพลภาพหรือพกิาร  อนัเป็นเหตุจะตอ้งสงัใหอ้อกจากราชการตามมาตรฐานทวัไปนี  

หากผูบ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัของลูกจา้งประจาํผูน้นัพจิารณา      เหน็ว่าลูกจา้งประจาํผูน้นัยงัอาจปฏบิตัิหนา้ทอีืนใดที

เหมาะสมได ้  และเมอืลูกจา้งประจาํผูน้นัสมคัรใจจะปฏบิตัิหนา้ทต่ีอไป  ใหย้า้ยลูกจา้งประจาํผูน้นัไปปฏบิตัิหนา้ทใีน

ตาํแหน่งอืนทเีหมาะสมโดยไมต่อ้งสงัใหอ้อกจากราชการก็ได ้    โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของประธานกรรมการบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

         (ค)  ลูกจา้งชวัคราวป่วยเพราะเหตุปฏบิตัิงานในหนา้ท ี  หรอืเนืองจากการปฏบิตัิงานในหนา้ท ี 

หรือถกูประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทาํตามหนา้ท ี ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ข)   แลว้ยงัไมห่ายและแพทยข์องทางราชการ 

ลงความเหน็ว่ามทีางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานได ้       ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมอีาํนาจอนุญาตใหล้าป่วยเพอืรกัษาพยาบาล  โดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไดต้ามทเีหน็สมควร  แต่ตอ้งไมเ่กิน

หกสบิวนั  ทงันี   ถา้เป็นลูกจา้งชวัคราวรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์   และถา้

แพทยล์งความเหน็ว่าไมม่ทีางทจีะรกัษาใหห้ายได ้ ใหพ้จิารณาสงัใหอ้อกจากราชการ 

         ลูกจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏบิตัิงานได ้ ใหย้นืใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรอืใน   วนัทลีา

เวน้แต่กรณีจาํเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกทมีาปฏบิตัริาชการก็ได ้

         การลาป่วยเกินสามวนั  ตอ้งมใีบรบัรองแพทยแ์ผนปจัจุบนัชนัหนึงส่งพรอ้มกบัใบลาดว้ย    

เวน้แต่ผูม้อีาํนาจอนุญาตใหล้าจะเหน็สมควรเป็นอย่างอืน 

  ขอ้  393    ในปีหนึงลูกจา้งประจาํมสีทิธิลากจิส่วนตวั  รวมทงัลาไปต่างประเทศ  โดยไดร้บัค่าจา้ง

อตัราปกติระหวา่งลาไมเ่กินสสีบิหา้วนัทาํการ   แต่ในปีแรกทไีดร้บัการบรรจุเป็นลูกจา้งประจาํให ้  ไดร้บัค่าจา้งระหวา่ง 

ลาไมเ่กินสบิหา้วนั ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธไิดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์
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  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั  ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั และเมอื 

ไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้   เวน้แต่มเีหตจุาํเป็นไมส่ามารถขอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอใบลา  พรอ้มระบุ

เหตุจาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนก็ได ้ แต่จะตอ้งชแีจงเหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

ขอ้  394    การลาพกัผ่อนประจาํปีของลูกจา้งประจาํ   ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดสาํหรบัพนกังาน                   

ส่วนตาํบล โดยอนุโลม 

  ขอ้  395    ลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาคลอดบตุรโดยไดร้บัค่าจา้งนบัรวมวนัหยุดประจาํสปัดาหแ์ละ   

วนัหยุดพเิศษในระหวา่งลาไมเ่กินเกา้สบิวนั  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํ

สปัดาห ์

  ลูกจา้งประจาํทลีาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจ์ะลาเพอืเลยีงดูบุตรเพมิอีก ใหม้สีทิธิลากจิ

ส่วนตวัเพอืเลยีงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาไดอ้ีกไมเ่กิน สามสบิวนัทาํการ และให ้

นบัรวมในวนัลากจิส่วนตวัสสีบิหา้วนัทาํการดว้ย 

  ลูกจา้งชวัคราวรายเดอืนทจีา้งไวป้ฏบิตัิงานต่อเนือง   มสีทิธิลาเนืองจากการคลอดบุตรปีหนึงไมเ่กิน 

เกา้สบิวนั โดยมสีทิธไิดร้บัค่าจา้งระหวา่งลาจากส่วนราชการไมเ่กนิสสีบิหา้วนั เวน้แต่ กรณีทเีริมเขา้ปฏบิตัิงานในปีแรกไม่

ครบเจ็ดเดอืน ไมอ่ยู่ในขา่ยไดร้บัสทิธิดงักลา่ว 

  ขอ้  396    ลูกจา้งประจาํทยีงัไมเ่คยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรอืยงัไมเ่คยไปประกอบพธิีฮจัย ์ 

ณ  เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดอิาระเบยี  ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ     พธิฮีจัยแ์ลว้แต่กรณี  มสีทิธิลา

โดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาไมเ่กินหนึงรอ้ยยสีบิวนั    ในปีแรกท ี   เริมเขา้ปฏบิตัิงานเป็นลูกจา้งประจาํจะไมไ่ด ้

รบัค่าจา้งระหวา่งลา  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมง  ไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ผูป้ระสงคจ์ะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพธิฮีจัย ์ ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั

ก่อนวนัอปุสมบท  หรือวนัเดนิทางไปประกอบพธิีฮจัยไ์มน่อ้ยกวา่หกสบิวนั   เวน้แต่มเีหตุผลอนัสมควรจะเสนอใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกว่าหกสบิวนัก็ได ้

  อาํนาจการอนุญาตใหล้าเป็นของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ขอ้  397    การลาเพอืตรวจคดัเลอืกเขา้รบัราชการทหาร เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการฝึกวชิาการ

ทหาร เขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม   ใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

(1) ลูกจา้งมสีทิธิลาไปรบัการตรวจคดัเลอืกเพอืเขา้รบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

รบัราชการทหารโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหว่างนนั  การลาดงักลา่วจะตอ้งใหผู้ล้าแสดงจาํนวนวนัทตีอ้งเดนิทางไป

กลบั และวนัทตีอ้งอยู่เพอืตรวจคดัเลอืกเขา้รบัราชการทหารเทา่ทจีาํเป็นเพอืประกอบการพจิารณา ลูกจา้งประจาํรายวนั

และรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

(2) ลูกจา้งประจาํมสีทิธิลาเขา้รบัการระดมพล  หรอืเขา้รบัการฝึกวชิาการทหาร  หรอืเขา้รบัการ 

ทดลองความพรงัพรอ้ม  โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหวา่งการระดมพลหรอืเขา้รบั   การฝึกวชิาการทหาร  หรอื

เขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มนนั    แต่ถา้พน้ระยะเวลาของการดงักลา่วแลว้    ไมม่ารายงานตวัเพอืเขา้ปฏบิตัิงาน

ภายในเจ็ดวนั   ใหง้ดจ่ายค่าจา้งหลงัจากนนัไวจ้นถงึวนัเขา้ปฏบิตัิงานเวน้แต่ในกรณีทมีเีหตจุาํเป็น   ประธาน
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กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะใหจ่้ายค่าจา้งระหว่างนนัต่อไปอีกก็ไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กินเจ็ดวนั    

ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

(3)  ในกรณีลูกจา้งชวัคราว    ลาเขา้รบัการฝึกวชิาการทหาร   ใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไมเ่กิน 

หกสบิวนั  ส่วนการลาเพอืเขา้รบัการระดมพล หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มแลว้แต่กรณีใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัรา

ปกติไมเ่กินสามสบิวนั  ลูกจา้งชวัคราวรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจา้งไดร้บัเงนิเดอืนตามชนัยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแลว้  ไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อาํนาจการอนุญาตใหล้าเป็นของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ขอ้  398    การลาครึงวนัในตอนเชา้หรือตอนบา่ยของลูกจา้ง  ใหน้บัเป็นการลาครึงวนั  ตาม

ประเภทการลานนั ๆ  

ขอ้  399   การลาและการจ่ายค่าจา้งระหว่างลานอกเหนือจากทกีาํหนดไวใ้นประกาศนี    ใหอ้ยู่ใน  

ดุลยพนิิจของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   

  อาํนาจการอนุญาตในการลาตามขอ้ 392  ขอ้ 393  ขอ้ 394  และขอ้ 395  ใหเ้ป็นไปตามท ี          

กาํหนดทา้ยประกาศนี 

 

 

 

สว่นท ี 7 

การจา่ยค่าจา้งและทะเบียนลูกจา้ง 

  ขอ้  400    หา้มสงัลูกจา้งไปปฏบิตัิราชการในทอ้งถนิอืน  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นแทจ้ริงทตีอ้งใช ้

ความรูค้วามชาํนาญพเิศษ  หรอืความไวว้างใจในลูกจา้งนนั  และไมอ่าจหาจา้งไดใ้นทอ้งถนินนั 

  ขอ้  401    การปฏบิตัริาชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรอืการปฏบิตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ 

หรือในวนัหยุดพเิศษซงึจะตอ้งจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยุด  หรอืค่าอาหาร   ทาํการนอกเวลาใหก้ระทาํได ้

ในกรณีทจีาํเป็นหรือรีบด่วน  โดยมคีาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาทมีอีาํนาจเป็นหลกัฐาน 

  ขอ้  402    การจ่ายค่าจา้งในวนัทาํงานปกต ิ ค่าอาหารทาํการนอกเวลา  ค่าจา้งลูกจา้งรายวนั             

และรายชวัโมง  ค่าจา้งนอกเวลา  และกาํหนดเวลาทาํงานใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี 

(1) ลูกจา้งรายเดอืน 

(ก)  กาํหนดใหจ่้ายค่าจา้งเดอืนละครงัตามเดอืนปฏทินิ  โดยปกติใหจ่้ายในวนัสนิ 

เดอืน  ถา้วนัสนิเดอืนตรงกบัวนัหยุดราชการก็ใหจ่้ายไดใ้นวนัเปิดทาํการก่อนวนัสนิเดอืน ในกรณีทมีคีวามจาํเป็นทจีะ

กาํหนดวนัจ่ายค่าจา้งเป็นวนัอืนของเดอืนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 
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           (ข) กาํหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ   เวน้แต่  ถา้มงีาน 

เป็นลกัษณะพเิศษทจีะเขา้ทาํงานและเลกิงานตามปกติไมไ่ด ้   ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูก้าํหนดโดยจะตอ้งมเีวลา

ทาํงานไมน่อ้ยกว่าวนัละเจ็ดชวัโมง   แต่สปัดาหล์ะไมเ่กินสสีบิแปดชวัโมง   ไมร่วมเวลาหยุดพกั 

            (ค)  การปฏบิตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรอืปฏบิตัริาชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ 

หรือวนัหยุดพเิศษแลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบหรอืกฎหมายเกยีวกบัการจ่ายเงนิค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

      (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง 

           (ก)  กาํหนดใหจ่้ายค่าจา้งเดอืนละครงั  ในกรณีทมีคีวามจาํเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้ง    มากกว่า

เดอืนละครงั  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

       ในกรณีจ่ายค่าจา้งเดอืนละครงั  โดยปกติใหจ่้ายในวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของเดอืน  

หน่วยงานใดมคีวามจาํเป็นทจีะกาํหนดวนัเริมจ่ายเป็นวนัอืนของเดอืนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธาน

กรรมการบรหิารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

        ในกรณีจ่ายค่าจา้งมากกว่าเดอืนละครงั  ใหห้น่วยงานกาํหนดวนัจ่ายเงนิค่าจา้งตาม                

ความเหมาะสมไดโ้ดยขออนุมตัจิากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

           (ข)  กาํหนดเวลาทาํงานปกต ิ ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต่  ถา้มงีานเป็น

ลกัษณะพเิศษทจีะเขา้ทาํงานและเลกิงานตามปกติไมไ่ด ้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูก้าํหนดโดยจะตอ้งมเีวลาทาํงานวนัละ

ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดชวัโมง  แต่สปัดาหล์ะไมเ่กินสสีบิแปดชวัโมง  ไมร่วมเวลาหยุดพกั 

           (ค)  การปฏบิตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติติดต่อกนัเกินสามชวัโมงขนึไป  ใหจ่้ายค่าจา้งได ้

ในอตัราหนึงเท่าครึงของค่าจา้งอตัราปกต ิ

  ขอ้  403    การจ่ายค่าจา้งในกรณีวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ สาํหรบัลูกจา้งรายเดอืนไมห่กัค่าจา้งลูกจา้ง

รายวนัและรายชวัโมงไมจ่่ายค่าจา้ง 

  สาํหรบัการจ่ายค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าปฏบิตัิงานในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

      (1)  ลูกจา้งรายเดอืน  จ่ายตามขอ้  402  (1) (ค) 

      (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  จ่ายค่าจา้งใหส้องเท่าของค่าจา้งอตัราปกตติามระยะเวลาทาํงาน 

ขอ้  404    การจ่ายค่าจา้งในกรณีในวนัหยุดพเิศษ  สาํหรบัลูกจา้งรายเดอืนไมห่กัค่าจา้ง 

ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมงจ่ายค่าจา้งอตัราปกต ิ

  สาํหรบัการจ่ายค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าทาํงานในวนัหยุดพเิศษ  ใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

(1) ลูกจา้งรายเดอืน  จ่ายตามขอ้  402  (1)  (ค) 

(2) ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง  จ่ายค่าจา้งเพมิใหอ้ีกหนึงเทา่ของค่าจา้งอตัราปกตติาม               

ระยะเวลาทาํงาน 

  ขอ้  405    การจ่ายค่าจา้งในกรณีลูกจา้งถูกสงัใหไ้ปปฏบิตัิงานในทอ้งถนิอืนตามขอ้  400  ให ้

ถอืปฏบิตัิดงันี 

    (1)  ลูกจา้งรายเดือนใหจ้า่ยค่าจา้งรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไปราชการ โดยไม่มีสทิธิ

ไดร้บัค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

    (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมงใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 
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           (ก)  ในระยะเวลาระหวา่งเดนิทางไปปฏบิตัิงาน   หรือเดนิทางกลบัสาํนกังานทตีงัปกติหรือ

สถานทอียู่  ไมว่า่จะเป็นวนัทาํงานปกตหิรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รือวนัหยุดพเิศษใหจ่้ายค่าจา้งอตัราปกติ  

ไมม่กีารจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรอืค่าจา้งในวนัหยุดตามขอ้ 402 และขอ้  403 

           (ข)  ลูกจา้งซงึทาํหนา้ทคีนรถหรือคนเรอื  ซงึไดป้ฏบิตัิหนา้ทใีนขณะเดนิทางครบกาํหนดเวลา

ทาํงานปกตปิระจาํวนัแลว้    หากยงัคงตอ้งปฏบิตัิหนา้ทดีงักลา่วต่อไปอกีสาํหรบัวนันนัใหจ่้ายค่าจา้งนอกเวลาไดต้าม

เกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้  402  (2)  (ค) 

  การปฏบิตัิงานในวนัทาํงานปกติ  การปฏบิตัิงานนอกเวลา  การปฏบิตัิงานในวนัหยุด   หรือในกรณี

ในวนัหยุดพเิศษ ใหจ่้ายค่าจา้งไดต้ามเกณฑท์เีคยจ่าย  เสมอืนปฏบิตัิงานในสาํนกังานทตีงัปกติ  เวน้แต่ในกรณีวนัหยุด

ประจาํสปัดาหซ์งึปกติไมจ่่ายค่าจา้งให ้ ใหจ่้ายค่าจา้งอตัราปกต ิ

  ขอ้  406    ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหว่างรบัราชการ ใหจ่้ายค่าจา้งจนถงึวนัทถีงึแก่ความตายหรอืเพยีง

วนัทมีสีทิธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถงึแก่ความตาย   และใหจ่้ายเงนิช่วยพเิศษจาํนวนสามเท่าของอตัราค่าจา้งปกติทงัเดอืน 

ในเดอืนสุดทา้ยก่อนวนัถงึแก่ความตาย  ในกรณีลูกจา้งรายวนัและรายชวัโมง ใหถ้อืเสมอืนว่าลูกจา้งผูน้นัมาปฏบิตัิงาน

เต็มเดอืนเป็นเกณฑค์าํนวณเงนิช่วยพเิศษ 

  ขอ้  407    ลูกจา้งประจาํซงึถูกสงัพกัราชการผูใ้ดถงึแก่ความตาย  ผูม้อีาํนาจไดว้นิิจฉยัตามขอ้ 411  

แลว้สงัจ่ายค่าจา้งเป็นจาํนวนเท่าใด    ใหจ่้ายค่าจา้งตามจาํนวนทวีนิิจฉยัใหจ้นถงึวนัทถีงึแก่ความตายหรือเพยีงวนัทมีี

สทิธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถงึแก่ความตาย  นอกจากนีใหจ่้ายเงนิช่วยพเิศษอกีจาํนวนหนึงเป็นจาํนวนสามเท่าของจาํนวน 

ค่าจา้งนนั 

  ถา้ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัแลว้สงัไมจ่่ายค่าจา้ง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พยีงวนัสุดทา้ยทผูีน้นัมาปฏบิตัิงานและ 

ไมม่กีารจ่ายเงนิช่วยพเิศษ 

  ขอ้  408    ลูกจา้งทขีาดหรอืหนีราชการ  หา้มมใิหจ่้ายค่าจา้งสาํหรบัวนัทขีาดหรือหนีราชการนนั                   

  ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหว่างขาดราชการ  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พยีงวนัสุดทา้ยทผูีน้นัมาปฏบิตัิงานและไมม่ี

การจ่ายเงนิช่วยพเิศษ 

  ขอ้  409   ค่าจา้งทจ่ีายตามขอ้  406  ถงึขอ้  408 เป็นทรพัยส์นิของผูต้ายในขณะตาย  และใหจ่้าย

แก่ผูม้สีทิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยมรดก 

  เงนิช่วยพเิศษตามขอ้  406  หรือขอ้  407  ใหจ่้ายแก่บุคคลซงึลูกจา้งไดแ้สดงเจตนาระบุไวเ้ป็น             

เป็นหนงัสอืตามแบบทแีนบทา้ยประกาศนี 

  ถา้ลูกจา้งผูต้ายมไิดแ้สดงเจตนาระบุไวต้ามวรรคสอง  หรือบุคคลซงึลูกจา้งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาระบุ

ไวไ้ดต้ายไปเสยีก่อน  ใหจ่้ายแก่บุคคลตามลาํดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปนี 

      (1)  คู่สมรส 

      (2)  บุตร 

      (3)  บดิามารดา 
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      (4)  ผูท้ไีดอ้ยู่ในอุปการะของผูต้ายตลอดมา  โดยจาํเป็นตอ้งมผูีอุ้ปการะและความตายของผู ้

นนัทาํใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเพราะขาดความอุปการะ  ซงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล    เหน็วา่

มหีลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอ้ยู่ในอุปการะของผูต้าย 

      (5)  ผูท้อีุปการะเลยีงดูใหก้ารศึกษาผูต้ายมาแต่เยาว ์ ซงึประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเหน็วา่มหีลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอ้ปุการะผูต้าย 

  เมอืปรากฏวา่มบีุคคลในลาํดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบุคคลนนัมสีทิธิรบัเงนิช่วยพเิศษแต่ในลาํดบั

เดยีว  ผูท้อียู่ในลาํดบัถดัไปไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิช่วยพเิศษ 

  ถา้บุคคลดงักลา่วขา้งตน้ไมม่ตีวัมาขอรบัภายในระยะเวลา  1  ปี   นบัแต่วนัทลูีกจา้งผูน้นัถงึแก่ 

ความตาย  การจ่ายเงนิช่วยพเิศษกเ็ป็นอนัไมต่อ้งจ่าย 

  ในกรณีทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมคีวามจาํเป็นตอ้งเขา้เป็นผูจ้ดัการศพลูกจา้งผูถ้งึแก่ความตาย 

เพราะไมม่ผูีใ้ดเขา้จดัการศพในเวลาอนัควร   ก็ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลหกัค่าใชจ่้าย    จากเงนิช่วยพเิศษทตีอ้ง 

จ่ายตามประกาศนีไดเ้ท่าทจ่ีายจริง  และมอบส่วนทเีหลอืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไดร้บั 

  ขอ้  410    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งสงัใหลู้กจา้งประจาํไปฝึกอบรม  หรอื

ดูงาน เกียวกบัหนา้ททีลูีกจา้งประจาํนนัปฏบิตัิอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรอืภายในประเทศโดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ

ตลอดระยะเวลาทไีปฝึกอบรมหรอืดูงานนนั  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเป็นผูอ้นุมตัิ  

ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ขอ้  411    ลูกจา้งประจาํทีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวนิัยอยา่งรา้ยแรงจนถูกตงักรรมการ  สอบสวน 

หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระทําความผิดอาญา     และถูกสงัพกัราชการไวก้อ่นจนกวา่คดีหรือกรณีถงึทสีุด  

การจา่ยค่าจา้งระหวา่งพกัราชการ  ใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

      (1)  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดถูกสงัพกัราชการ  ใหง้ดการเบกิจ่ายค่าจา้งตงัแต่วนัทถีูกสงัพกัราชการไว ้

ก่อน  เวน้แต่ลูกจา้งผูน้นัไดป้ฏบิตัริาชการตามหนา้ทลีว่งเลยวนัใหพ้กัราชการเพราะมไิดท้ราบคาํสงั  ใหเ้บกิจ่ายค่าจา้ง 

ใหถ้งึวนัททีราบ  หรอืควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

      (2)  ถา้ปรากฏว่าลูกจา้งประจาํผูถู้กสงัพกัราชการไวก่้อน  มไิดก้ระทาํความผดิและไมม่มีลทนิหรือ

มวัหมอง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้ต็มอตัราปกต ิ

      (3)  ถา้ปรากฏว่าลูกจา้งประจาํผูถู้กสงัพกัราชการไวก่้อน   มไิดก้ระทาํความผดิแต่มมีลทนิหรือ 

มวัหมอง  หรอืกระทาํความผดิ  แต่ถูกลงโทษไมถ่งึปลดออก  หรือไลอ่อก  ใหจ่้ายค่าจา้งได ้    ครึงหนึงของค่าจา้ง

อตัราปกต ิ

       

(4)  ถา้ปรากฏวา่ลูกจา้งประจาํผูถ้กูสงัพกัราชการไวก่้อน     ไดก้ระทาํความผดิและถกูลงโทษถงึ 

ปลดออก  หรอืไลอ่อก  หา้มจ่ายค่าจา้ง 

      (5)  ในกรณีลูกจา้งประจาํซงึถูกสงัพกัราชการไวก่้อน  ผูใ้ดถงึแก่ความตายก่อนคด ี หรอืกรณีถงึ

ทสุีด  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาวนิิจฉยัต่อไปดว้ยว่าควรจะจ่ายค่าจา้งระหว่างเวลา
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นนัหรือไมเ่พยีงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทงันีใหจ่้ายค่าจา้งตามจาํนวนทวีนิิจฉยัให ้  จนถงึวนัทถีงึแก่

ความตายหรอืเพยีงวนัทมีสีทิธิไดร้บัค่าจา้งก่อนถงึแก่ความตาย 

  กรณีใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ใหถ้อืปฏบิตัิทาํนองเดยีวกบัการจ่ายค่าจา้งระหวา่งพกัราชการ 

ลูกจา้งชวัคราวไมม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งระหว่างถกูสงัใหพ้กัราชการ  หรือถกูสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน เวน้แต่ลูกจา้ง    

ผูน้นัไดป้ฏบิตัิราชการตามหนา้ทลีว่งเลยวนัใหพ้กัราชการไวก่้อน  เพราะมไิดท้ราบคาํสงั  ใหเ้บกิจ่ายค่าจา้งใหถ้งึวนัที

ทราบหรือควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

  อตัราลูกจา้งระหวา่งพกัราชการ  ไมถ่อืเป็นอตัราวา่ง 

  ขอ้  412    ใหน้าํความในขอ้  411  มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งประจาํระหว่างอุทธรณ์หรือ

รอ้งทุกขค์าํสงัลงโทษปลดออก ไลอ่อก หรือคาํสงัใหอ้อกจากราชการหรือระหว่างถูกพนกังานสอบสวนควบคุมตวัดาํเนิน

คดอีาญา  หรือถูกควบคุมตวัตามคาํพพิากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ้  413    การจ่ายค่าจา้งของผูซ้ึงถูกลงโทษตดัค่าจา้ง ถา้ภายหลงัผูน้นัไดร้บัการแต่งตงัหรือ                 

ปรบัค่าจา้ง  โดยไดร้บัค่าจา้งต่างจากเดมิและยงัไมพ่น้โทษตดัค่าจา้ง  ใหค้งตดัค่าจา้งต่อไป  ตามจาํนวนเดมิ 

  การจ่ายค่าจา้งในกรณี 

      (1)  ลาออก  ใหจ่้ายใหถ้งึวนัก่อนถงึกาํหนดลาออก แต่ถา้ถงึกาํหนดลาออกแลว้ยงัไม่ไดร้บัทราบ

คาํสงัอนุญาตใหล้าออก  และลูกจา้งผูน้นัยงัคงปฏบิตัิราชการต่อมา ใหจ่้ายไดถ้งึวนัทราบคาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ใหจ่้ายไดถ้ึงวนัก่อนระบุในคาํสงั  แต่ถา้ยงัไม่รบัทราบคาํสงัและ   

ลูกจา้งผูน้นัยงัคงปฏบิตัิราชการต่อมา  ใหจ่้ายไดถ้งึวนัทราบคาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (3)  พน้จากราชการเพราะเกษยีณอายุ  ใหจ่้ายไดถ้งึวนัสนิปีงบประมาณ 

  การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งผูท้มีไิดม้าปฏบิตัิราชการนอกเหนือจากทกีาํหนดไวใ้นประกาศนี  และเป็นกรณี

เดียวกบัทีกฎหมายว่าดว้ยการนนับญัญตัิสิทธิไวส้าํหรบัขา้ราชการ หรือคณะรฐัมนตรีกําหนดสิทธิใหจ่้ายเงินเดือน

ขา้ราชการไวแ้ลว้ ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าจา้งลูกจา้งให ้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย  หรือมติคณะรฐัมนตรีดงักลา่ว โดยไมข่ดัหรือแยง้กบัประกาศนี 

  ขอ้  414    ลูกจา้งมสีทิธิไดร้บัเงนิทาํขวญัตามระเบยีบหรือกฎหมายเกียวกบัการจ่ายเงนิทาํขวญั 

ขา้ราชการและลูกจา้งซงึไดร้บัอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏบิตัิงานในหนา้ท ี

             ขอ้  415    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล  ดาํเนินการจดัทาํทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล แกไ้ขและเปลยีนแปลง รายการ

ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ  และเก็บรกัษาไว ้ ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

  เมอืมคีาํสงัแต่งตงัลูกจา้งประจาํผูใ้ดไปต่างสงักดั  ใหส่้วนราชการเดิมมอบทะเบียนลูกจา้งประจาํให ้

ลูกจา้งผูน้นันาํไปมอบแก่ส่วนราชการทสีงักดัใหมทุ่กครงั 

  ทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ถอืเป็นเอกสารลบัของทางราชการไมพ่งึเปิดเผย

ต่อผูอ้ืน  การขอคดัทะเบยีนลูกจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือตรวจสอบรายการใหด้าํเนินการขออนุมตัิ

ตามระเบยีบของทางราชการ 
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  ขอ้  416    การเปลยีนอตัราค่าจา้งลูกจา้งประจาํรายวนัเป็นอตัราค่าจา้งรายเดือนใหเ้อายีสิบหก

วนั ทาํการคูณดว้ยอตัราค่าจา้งรายวนัทลูีกจา้งผูน้นัไดร้บัในปจัจุบนั  โดยปดัเศษขนึเป็น  เกณฑพ์จิารณาแต่ตอ้งไม่เกิน

กว่าอตัราค่าจา้งขนัสูงของตาํแหน่งนนั 

  ขอ้  417    ใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิราชการ และการ

ปฏบิตัิตนตามประกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทกีาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานส่วนตาํบล  ตามทีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลกาํหนด 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  418    ผูใ้ดเป็นพนกังานส่วนตาํบล  และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวนัที

ประกาศนีมผีลใชบ้งัคบั ใหผู้น้นัเป็นพนกังานส่วนตาํบล และดาํรงตาํแหน่งในสายงานนนัตามประกาศนีต่อไป  โดยให ้

ไดร้บัเงนิเดอืนและสทิธิประโยชนเ์ช่นเดมิ      

  ขอ้  419    ผูใ้ดเป็นลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอยู่ก่อน

วนัทปีระกาศนีมผีลใชบ้งัคบั ใหผู้น้นัเป็นลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ     ดาํรงตาํแหน่งนนัตามประกาศนี   

ต่อไป  โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้ง สทิธิและประโยชน ์  ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเช่นเดมิ 

  ขอ้  420   การใดทีเกียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการตามพระราชกฤษฎกีาระเบยีบพนกังานส่วนตาํบล   พ.ศ. 2539    ซงึใชบ้งัคบัอยู่ก่อนทปีระกาศนีมผีล 

ใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการต่อไปตามทีคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต. จงัหวดั )  กาํหนด   ทงันี  ตอ้งไม ่    

ขดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทวัไปทคีณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล ( ก.อบต.) กาํหนด 

 ขอ้  421   การใดทเีกียวกบัการบริหารงานบุคคลของลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทมีไิด ้

กาํหนดไวใ้นประกาศนี   ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข หรือวิธีการทีกาํหนดสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล มาใช ้

บงัคบัโดยอนุโลม 

    ประกาศ  ณ  วนัท ี19  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2545 

 

 

              (ลงชอื)  นิรนัดร ์  จงวุฒเิวทย ์

          (นายนิรนัดร ์  จงวุฒเิวทย)์ 

   ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์

       ประธานคณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลจงัหวดักาฬสนิธุ ์
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