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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดกาฬสินธุ ์
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
******************************
ด้วยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญั ญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความเป็ นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้อ งถิน ประกอบ กับพระราชบัญญัติระเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล และจะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหาร งานบุคคลสําหรับพนักงานส่วนตํา บลและลู กจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ์ ในการประชุมครังที 4 /2545 เมือวันที 9 กรกฎาคม 2545 ได้มมี ติประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศนีเรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดกาฬสินธุ ์
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ”
ข้อ 2 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 24 ตุลาคม 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทกําหนดในมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสังอืนใด ทีเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในส่วนทีมีกาํ หนดไว้แล้วในประกาศนี หรือซึงขัดหรือแย้งกับบทกําหนดตามประกาศนี ให้ใช้บทกําหนดใน
ประกาศนีแทน
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ข้อ 4 ในประกาศนี
“ ก.อบต. ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
“ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดกาฬสินธุต์ ามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
“ พนักงานส่วนตําบล ” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบล ซึงได้รบั บรรจุและแต่งตังตาม
ประกาศนี ให้รบั ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีตาํ แหน่งและได้รบั เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวด
เงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตําบล
" พนักงานส่วนท้องถินอืน ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินอืนทีไม่ใช่พนักงาน
ส่วนตําบล โดยมีกฎหมายจัดตังขึน ซึงได้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ปฏิบตั ิราชการโดยได้รบั เงินเดือนจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลทีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน นํามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
“ ข้าราชการประเภทอืน ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน นอกจากพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานส่วนท้องถินอืน
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ์ รักษาการตามประกาศนี และให้
มีอาํ นาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ 6 ผูท้ จะเข้ารั
ี
บราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล ต้องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี
(1) มีสญั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี บริบูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
(4) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
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(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือรัง
(6) ไม่เป็ นผู ้อยู่ในระหว่างถูกสังให้พกั ราชการ หรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัวไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัวไป หรือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
หรือตามกฎหมายอืน
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 7 ผูท้ จะเข้ารั
ี
บราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล ซึงขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็ นพนักงาน
ส่วนตําบลได้ ในกรณี ดังนี
(1) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)
(2) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี แล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที
(3) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (13 ) ซึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี แล้ว และมิใช่
กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้าที
ข้อ 8 ผูท้ เป็ี นพนักงานส่วนตําบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ตลอดเวลาที
รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รบั การยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้พจิ ารณาถึงความจําเป็ นและประโยชน์ของทางราชการทีจะ
ได้รบั และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล( ก.อบต.จังหวัด ) ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้
คะแนนเสียงสีในห้าของจํานวนกรรมการในทีประชุม และการลงมติให้กระทําโดยลับ
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ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะ
ต้องห้าม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ดังนี
(1) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามในการทีจะเข้ารับราชการเป็ น พนักงาน
ส่วนตําบล และเป็ นกรณีทคณะกรรมการพนั
ี
กงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นได้ ให้ผูน้ นยื
ั น
คําขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะ
ต้องห้าม เพือจะเข้ารับราชการ โดยมีผูม้ เี กียรติอนั ควรเชือถือได้ไม่นอ้ ยกว่าสองคนเป็ นผูร้ บั รองความประพฤติ ให้ยนื
คําขอและหนังสือรับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
(2) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณี
กรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม เพือสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล จะยืนคําขอต่อ
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีผูน้ นประสงค์
ั
จะเข้ารับราชการก็ได้
(3) ในกรณีทมีี ผู ้ยืนคําขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ให้ส่งเรืองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา หรือ กรณียนต่
ื อประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู ้ยืนคําขอ
นันเข้ารับราชการ ก็ให้ดาํ เนินการสอบสวนเพือให้ทราบรายละเอียดเกียวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือ
การทํางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสือมเสีย และความประพฤติของผูน้ นั โดยให้สอบสวน
จากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผูม้ เี กียรติซงอยู
ึ ่ใกล้ชิดอันควรเชือถือได้ แล้วพิจารณาอีกชันหนึงว่ายังต้องการ
จะรับผูน้ นเข้ารั
ั บราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับ ก็ให้แจ้งและส่งเรืองการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทังเอกสาร หลักฐาน
การสอบสวนนันให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดําเนินการต่อไป และหากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ตอ้ งการรับผูย้ นคํ
ื าขอนันเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผูน้ นและ
ั
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
(4) ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม
(3) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรืองไปให้ถอื ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลนันไม่ตอ้ งการจะรับ
บรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ยุติเรืองและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผูย้ นคํ
ื าขอทราบ
(5) เมือเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้รบั เรืองการ
สอบสวนตาม (3) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอทีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก็ให้ดาํ เนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
เพือพิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีทขาดคุ
ี ณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม เพือสมัครสอบ แข่งขัน
หรือเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นพนักงานส่วนตําบล ให้ผูป้ ระสงค์จะเข้าเป็ นพนักงานส่วนตําบล ยืนคําขอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอทีจะประกอบการพิจารณาของ
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้วดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาลงมติลบั ตามข้อ 9
(7) ในกรณีทคณะกรรมการพนั
ี
กงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พจิ ารณาลงมติ
สํา หรับผู ข้ อยกเว้นกรณี ทีขาดคุณ สมบัติ หรือ มีลกั ษณะต้อ งห้า มรายใด และผู น้ นไม่
ั ได้ร บั การยกเว้น การขอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้นในกรณีทขาดคุ
ี ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอีก
ผูน้ นจะขอได้
ั
ต่อเมือเวลาได้ลว่ งเลยไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี นับแต่วนั ทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ลงมติ
หมวด 2
การกําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหน่ ง
ข้อ 11 ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลมี 3 ประเภท ดังนี
(1) ตําแหน่งประเภททัวไป
(2) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ตาํ แหน่งตังแต่ระดับ 7 ขึนไป ซึงเป็ น
ตําแหน่งทีมีลกั ษณะงานวิชาชีพ ซึงต้องปฏิบตั ิโดยผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาทีไม่อาจมอบหมายให้ผูม้ คี ุณวุฒิ
อย่างอืนปฏิบตั ิงานแทนได้ และเป็ นงานทีมีผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนอย่างเห็นได้ชดั โดยมีองค์กร
ตามกฎหมายทําหน้าทีตรวจสอบกลันกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทังลงโทษผูก้ ระทําผิดกฎหมายเกียวกับ
การประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้แก่ตาํ แหน่งดังต่อไปนี
 วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
 วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
 วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม
(3) ตําแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตําแหน่งระดับ 8 ทีมีฐานะและ
หน้าทีในการบริหารงานเป็ นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 12 การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอัตราตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วน
ตําบล ว่าจะมีตาํ แหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ต้องคํานึงถึงลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ
ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนส่วน
ตําบล โดยการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 13 การกํา หนดตํา แหน่งพนัก งานส่วนตํา บลในส่วนราชการ ว่าจะมีตําแหน่ งใด ระดับใด
อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเป็ นแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล
เพือเป็ นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตาํ แหน่งพนักงานส่วนตําบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากคุณภาพของงาน และปริมาณงาน
ตลอดทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 14 การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งใดเป็ นตําแหน่งระดับใดให้ประเมิน
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ความยากและคุ ณ ภาพของงานในตํา แหน่ ง นัน แล้ว ปรับ เทีย บกับ บรรทัด ฐานในมาตรฐานกํา หนดตํา แหน่ ง
ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) จัดทําไว้ตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐาน
ของตําแหน่ ง การปรับตําแหน่ งเทีย บกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกํา หนดตําแหน่ ง ให้จ ดั ตําแหน่ งทีมีลกั ษณะงาน
อย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหน่งในสายงานเดียวกันทีมีความยากและคุณภาพของงาน
อยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้ากลุม่ ตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ 15 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นประธาน
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นคณะทํางาน
(3) ผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็ นคณะทํางาน
(4) พนักงานส่วนตําบล
เลขานุการคณะทํางาน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล
โดยให้คาํ นึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าทีตามกฎหมายกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลทีจะต้อ งจ่ า ยในด้า นบุ ค คล และการจัด สรรเงิน งบประมาณขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
โดยกําหนดเป็ นแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากําลังดังกล่าวอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อาํ นาจหน้าทีและภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนทังหมดขององค์การบริหารส่วนตําบลในช่วงระยะเวลา
3 ปี ว่าต้องการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั ิงานตามภารกิจทีอยูใ่ นอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกําลังคนทีมีอยู่ในปัจจุบนั และกําลังคนทีขาดอยู่และ
ต้องการเพิมขึน อัตราความต้องการกําลังคนเพิมขึนเนืองจากการขยายงานหรือได้รบั มอบหมายเพิมขึน อัตราการ
สูญเสียกําลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาํ ลังคน เป็ นการวางแผนเพือให้มกี ารใช้กาํ ลังคนทีมีอยู่
ในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู ค้ วามสามารถของกําลังคนทีมีอยู่
การพัฒนาหรื อ ฝึ กอบรมกํา ลัง คนทีมีอ ยู่ใ ห้มีประสิทธิภ าพสู งขึน และใช้ก ํา ลัง คนทีมีอ ยู่ให้เ หมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์เบืองต้น ดังนี
(ก) กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามประกาศ
กําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
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(ข) การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลและระดับตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ประจําใน
ส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม(ก) โดยพิจารณากําหนดตําแหน่งเป็ นตําแหน่งใด สายงานใด
ระดับใด และมีจาํ นวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลทีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําขึน โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้ว
(ค) ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ทีกําหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้องเป็ นตําแหน่งสายงาน
ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ได้จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้แล้ว สําหรับตําแหน่ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ทุกตําแหน่งสายงาน ให้กาํ หนดตําแหน่งเป็ นตําแหน่ง
ระดับควบ เป็ นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง ให้กาํ หนดเป็ นแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทังหมด
และการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่เป็ นรอบปี ทหนึ
ี ง ปีทสอง
ี
และปี ทสาม
ี
(6) ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทีจัดทําขึนในครังแรกตามประกาศนี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดเป็ นตําแหน่งสายงานใด ระดับใด จํานวน
เท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี
(ก) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ ให้กําหนดระดับตําแหน่ง ดังนี
 กําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นระดับ 8 หรือระดับ 7
 อาจกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 ได้
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็ นระดับ 7 หรือระดับ 6
(ข) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ให้กาํ หนดตําแหน่ง ดังนี
 กําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นระดับ 7 หรือระดับ 6
 อาจกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 ได้
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็ นระดับ 7 หรือระดับ 6
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ให้กาํ หนดตําแหน่ง ดังนี
 กําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นระดับ 6
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็ นระดับ 6
(ง) การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งอืนขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
พิจารณากําหนดได้ตามความเหมาะสม ความจําเป็ น ตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน และให้คาํ นึงถึงตําแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตําบล ทีมีอยู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
ข้อ 17 ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลมีชอในการบริ
ื
หารงานตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และมีชออื
ื นเพือประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
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(3) หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(4) ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน
ข้อ 18 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอแผนอัตรากําลังทีได้จดั ทําขึนตามข้อ 16 ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้แผนอัตรากําลังดังกล่าว
เพือเป็ นกรอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตาํ แหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตามระยะเวลาทีกําหนด
เมือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล 3 ปี แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามข้อ 16 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ในรอบถัดไป
ข้อ 19 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ 18 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลังดังกล่าว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเห็นว่า
แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากําลังต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรืองพร้อม
ความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึงเป็ นประการใด
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
ข้อ 20 เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดให้มตี าํ แหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใดตามแผนอัตรากําลังแล้ว ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบล เพือจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี สําหรับ
ตังจ่ายเป็ นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 21 ในระหว่างการประกาศใช้บงั คับแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล หาก
องค์การบริหารส่วนตําบล มีเหตุผลความจําเป็ นต้องกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลเพิมใหม่นอกเหนือจากที
กําหนดในแผนอัตรากําลัง เพือรองรับภารกิจหน้าทีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานทีเพิมมากขึน
ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งโดยปรับเกลียจากตําแหน่งอืนได้ และไม่เป็ นภาระ
ทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
เพิมใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชีแจงเหตุผล ความจําเป็ นทีต้อง
ขอกําหนดตําแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการดังต่อไปนี
(1) เหตุผลความจําเป็ นทีจะต้องกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่
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(2) ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที เพิมขึนจาก
เดิม ถึงขนาดจําเป็ นต้องกําหนดตําแหน่งเพิมขึนใหม่
(3) ชือตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(4) หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(5) ส่วนราชการทีกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลังทีมีอยู่ ตามแผน
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล และตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(6) เหตุผลความจําเป็ นอืน
ข้อ 22 กรณีการขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม ข้อ 21 เป็ นการ
กําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึงเป็ นสายงานทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ยังไม่ได้จดั ทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน ในการขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ดงั กล่าว ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจัดทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน เสนอไปพร้อมกันด้วย ทังนี เพือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทตําแหน่ง ชือตําแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัวไป หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงาน
ทีต้องปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากเห็นชอบตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสนอ ให้เสนอเรืองขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณาต่อไป
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 19 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 23 เมือองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รบั ความเห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่
ตามข้อ 21 หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี ให้ถอื ว่าเป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององค์การบริหาร ส่วนตําบลนัน
โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต่อไป
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง
และการใช้ตาํ แหน่งพนักงานส่วนตําบลให้เหมาะสม ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการกําหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี การใช้
ตําแหน่งใดไม่เหมาะสมตามทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งใดที คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
กําหนดเปลียนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งนันเสียใหม่ให้เหมาะสม ทังนี คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จะมอบหมายให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดําเนินการแทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหารส่วนตําบลทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย
มีอาํ นาจยุบเลิกตําแหน่งหรือเปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการให้เป็ นไปตามมติหรือคําสังนัน
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ข้อ 25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ 24
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหารส่วนตําบลผูไ้ ด้รบั มอบหมายมีอาํ นาจ
เปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลได้
ข้อ 26 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตาม ข้อ 25 สามารถกระทําได้ 5
ประการ ดังนี
(1) การปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึนในตําแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหน่ง
(3) การปรับเกลียตําแหน่ง โดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลียตําแหน่ง โดยเปลียนตําแหน่งสายงาน หรือระดับตําแหน่ง
(5) การยุบเลิกตําแหน่ง
ข้อ 27 การปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึนในตําแหน่งสายงานเดิม เพือให้เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งทีเปลียนแปลงไป ดําเนินการได้ ดังนี
(1) ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ
ปรับระดับตําแหน่งให้มรี ะดับสูงขึนในระดับควบได้ เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนัน สําหรับการปรับระดับตําแหน่งใดให้สูงขึนนอกระดับควบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการ
เลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ทีกําหนดในหมวด 9
(2) ตําแหน่งผูบ้ ริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจะขอปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึน
ของตําแหน่งใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 28 การปรับลดหรือ ขยายระดับตํา แหน่ ง ของตํา แหน่ งโดยไม่เ ปลียนตํา แหน่ ง สายงาน
เพือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือ การแต่งตังบุคคลให้ดาํ รงตํา แหน่งในสายงาน เริมต้นของตํา แหน่ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทีเริมต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจปรับลด
หรือขยายระดับตําแหน่งดังกล่าว เพือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตังบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งได้
ข้อ 29 การปรับเกลียตําแหน่งโดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน เป็ นการตัดโอนตําแหน่งในสายงาน
ใดสายงานหนึงในกองหรือฝ่ ายหนึง ไปกําหนดเป็ นตําแหน่งในกองอืนหรือฝ่ ายอืน โดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน ทังนี
เพือให้สามารถปรับเกลียตําแหน่งในสายงานเดียวกันทีมีอยู่ ให้สามารถใช้ตาํ แหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหาร
ส่วนตํา บลอย่า งสู งสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนตํา บลเสนอเรืองขอปรับ เกลียตํา แหน่ ง ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 30 การปรับเกลียตําแหน่งโดยเปลียนตําแหน่งสายงาน หรือระดับตําแหน่ง เป็ นการตัดโอน
ตําแหน่งในสายงานใดสายงานหนึงในส่วนราชการใด ไปกําหนดเป็ นตําแหน่งในสายงาน อืนในส่วนราชการเดียวกัน
หรือส่วนราชการอืน และตําแหน่งทีกําหนดนันอาจเปลียนระดับตําแหน่งด้วยก็ได้ ทังนี เพือให้องค์การบริหารส่วนตําบล
สามารถปรับเกลียตําแหน่งทีมีอยูใ่ นกรอบอัตรากําลังให้ สามารถใช้ตาํ แหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตําบล
อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับเกลียตําแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 31 การยุ บ เลิก ตํา แหน่ ง เป็ น การยุ บ เลิก ตํา แหน่ ง ในสายงานใด ๆ ทีมีอ ยู่ ในกรอบ
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสนอขอยุบเลิกตําแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทังนี
ตําแหน่งทีจะยุบเลิกนันต้องเป็ นตําแหน่งว่าง
กรณี คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเสนอให้ยุ บ เลิก ตํา แหน่ ง และองค์ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลยัง ยืน ยัน ในความเห็น เดิม
ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณาและให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
ข้อ 32 การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 และข้อ 30
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชีแจงเหตุผลความจําเป็ นทีต้องขอกําหนดตําแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี
(1) เหตุผลความจําเป็ นทีจะต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที
เพิมขึนจากเดิมถึงขนาดจําเป็ นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(3) ชือตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ใหม่
(4) หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลังทีมีอยู่
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล และตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(6) เหตุผลความจําเป็ นอืน
การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ ความจําเป็ นใน
ด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็ นสําคัญ โดยมิให้ขออนุมตั ปิ รับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพือเหตุผลด้านตัวบุคคล
และให้คาํ นึงถึงจํานวนของลูกจ้างทังประจําและชัวคราวทีปฏิบตั ิงานในงานนันด้วย ทังนี เพือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน
และเป็ นการประหยัดงบประมาณด้า นรายจ่ า ยด้า นบุค คลขององค์ก ารบริหารส่ วนตํา บลด้วย และให้พิจารณาถึง
ความสําคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตําแหน่งในงานนันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง ควรจะให้ตาํ แหน่งในงาน
นันสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนันได้
ข้อ 33 ในกรณีทปริ
ี มาณและคุณภาพของงานเปลียนแปลงไปมาก และได้พจิ ารณาขออนุมตั ิปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตําแหน่งเพือรองรับบุคลากร ผูค้ รองตําแหน่งเดิมทีขออนุ มตั ิ
ปรับปรุ งการกํา หนดตํา แหน่ ง ด้วย และก่ อ นทีองค์ก ารบริหารส่วนตํา บล จะขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งกํา หนดตํา แหน่ ง
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการกับตําแหน่งทีว่าง และมีความจําเป็ นน้อยเสียก่อนโดยการปรับเกลีย
ตําแหน่งไปไว้ในงานทีมีความสําคัญและจําเป็ นเร่งด่วน
ข้อ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ 32
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งยังไม่เหมาะสม
ให้อ งค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
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หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยัน
การขอปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้เสนอเรืองพร้อม
ความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึงเป็ นประการใด
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
ข้อ 35 ในระหว่ า งการประกาศใช้บ งั คับ แผนอัต รากํา ลัง ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
หากองค์การบริหารส่วนตําบล มีเหตุผลความจําเป็ นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพือรองรับภารกิจ หน้าทีความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานทีเพิมมากขึน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 36 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 30 เป็ นการ
กําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึงเป็ นสายงานทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ยังไม่ได้จดั ทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจัดทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน เสนอไปพร้อมกันด้วย ทังนี เพือแสดงให้ทราบ
ถึงประเภทตําแหน่ง ชือตําแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัวไป หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงาน
ทีต้องปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากมีความเห็นชอบตาม
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอ ให้เสนอเรืองขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 34 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 37 เมือองค์การบริ หารส่วนตําบลได้ รับความเห็นชอบในการปรับ ปรุงการกําหนด
ตําแหน่งตามข้ อ 27 (2) ข้ อ 29 ข้ อ 30 หรื อข้ อ 31 แล้ วแต่ก รณี ให้ ถื อว่าเป็ น การปรับ ปรุ งแผน
อัตรากําลังขององค์การบริ หารส่วนตําบลนัน โดยให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลดําเนิน การแก้ ไขปรับปรุ ง
รายละเอียดในแผนอัตรากําลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ส่วนที 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ข้อ 38 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบล ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งทีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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การจ่ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 39 ให้พนักงานส่วนตําบลได้รบั เงินเดือนตามตําแหน่ง ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด
ระดับใด ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี
(1) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 1 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 2 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 3 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 4 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 5 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 6 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 7 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 8 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 8
ข้อ 40 พนักงานส่วนตําบลผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ระดับใด โดยได้รบั เงินเดือน
ในอันดับใดตามข้อ 39 ให้ได้รบั เงินเดือนในขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน เว้นแต่
(1) ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันตําของอันดับนันอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผูน้ นได้
ั รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนัน
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง และกําหนดเงินเดือนทีควรได้รบั ในอันดับและขันใด ให้ได้รบั
เงินเดือนในอันดับและขันทีตามทีกําหนดในข้อ 41
(3)
ผู น้ ันได้ร ับ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บัต รการศึ ก ษาหรื อ วิช าชี พ เพิ มขึ นหรื อ สู ง ขึน
และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือ วิชาชีพทีได้ร บั เพิมขึนหรือ สูงขึนนัน เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํา แหน่งทีได้ร บั แต่ งตังและกําหนดเงินเดือ น
ทีควรได้รบั ในอันดับ และขันใด ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูซ้ ึงได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล อาจปรับให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับและขันทีตามทีกําหนดในข้อ 41
(4) ผูน้ นได้
ั รบั แต่งตังให้ดาํ รงตํา แหน่ งในสายงานใดทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ตาํ แหน่งในสายงานนันได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขันตําของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตํา แหน่ งระดับนัน ให้ได้รบั เงินเดือ นในอันดับและขันทีคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตํา บล
( ก.อบต. ) กําหนด
(5) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับทีตํากว่าตําแหน่งเดิม โดยเป็ นความประสงค์ของ
ตัวพนักงานส่วนตําบลนัน ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังในขันทีเทียบได้ตรงกันกับ
ขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั เมือได้รบั แต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่ถา้ ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั
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แต่งตังอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
(6) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตําแหน่งใด ถ้าได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขันตํา
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังนันอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที
ได้รบั แต่งตังในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิมตามตาราง เทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับ
ทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั เมือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี
ข้อ 41 การกําหนดให้ผูท้ ได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตามข้อ 40
(2) และผูท้ ได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน ตาม ข้อ 40 (3) ได้รบั เงินเดือน
ในอันดับใด และขันใด ให้พจิ ารณาดําเนินการดังนี
(1) ปริญญาหรื อ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ทีได้ร บั เพิมขึนหรือ สู งขึน ต้อ งเป็ นปริญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
จะได้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รบั ตามคุณวุฒไิ ม่มผี ลเป็ นการปรับปรุงตําแหน่ง
หรือเปลียนระดับตําแหน่ง และต้องให้ได้รบั เงินเดือนไม่สูงกว่าระดับและขันของอัตราเงินเดือนทีควรได้รบั ตามตาราง
กําหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ต้องให้มผี ลไม่ก่อนวันทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
สําเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันทีได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีจะขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒนิ นั
รวมถึงไม่ก่อนวันที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ได้กาํ หนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีได้รบั มาเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รบั การแต่งตัง
ในกรณีพนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั อนุญาตให้ลาศึกษาเพิมเติม การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ ให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผูน้ นรายงานตั
ั
วต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหลังสําเร็จการศึกษา
ในกรณีทได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึนก่อนวันทีเข้ารับราชการ
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒติ อ้ งมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งทีได้รบั การแต่งตัง
ในกรณี ทีได้ร บั ปริญ ญาหรื อ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เพิมขึน หรื อ สู งขึนหลัง วัน เข้า รับ ราชการ
และพ้นทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการแล้วโดยมิได้รบั อนุญาตให้ลาศึกษาเพิมเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือน
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ให้มผี ลไม่ก่อนวันทีได้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน
(4) การสังปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็ นผูส้ งั โดยมิให้ยอ้ นหลังข้ามปี งบประมาณ
ในกรณีทได้
ี เสนอเรืองราวไว้ก่อนวันเริมต้นปี งบประมาณ และไม่สามารถสังปรับให้ใน วันเริมต้น
ปี งบประมาณ ก็ให้สงปรั
ั บอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒไิ ด้ตงแต่
ั วนั เริมต้นปี งบประมาณ ทังนีให้ปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รบั ตามวุฒกิ ่อนการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน
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ข้อ 42 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ด ได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในหมวดอืนแห่ง
ประกาศนี และได้กาํ หนดการให้ได้รบั เงินเดือนเป็ นอย่างอืนไว้โดยเฉพาะ ให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือน
ตามทีกําหนดในหมวดนัน
ข้อ 43 กรณีอืนนอกจากทีได้กาํ หนดในหมวดนี ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
ส่วนที 2
ประโยชน์ตอบแทนอืน
ข้อ 44 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มปี ระโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล เพือ
เป็ นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเป็ นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิราชการของพนักงานส่วนตําบลทังนี
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือน
ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนตําบลทีบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างได้ตากว่
ํ าทีกําหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเงือนไขและ
วิธีการทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงาน
ส่วนตําบลเป็ นพิเศษอีกก็ได้
การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตามทีกําหนดในวรรคหนึง ต้องมีลกั ษณะเป็ นค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน และเป็ นการจ่ายให้ในลักษณะของสวัสดิการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้นาํ เงินในส่วนทีเหลือจากกรณีที ค่าใช้จ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืนไม่สูงกว่าร้อยละสีสิบ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แต่ทงนี
ั วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนของพนักงานส่วนตําบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทีได้รบั แต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ข้อ 46 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 45 ได้ดงั ต่อไปนี
(1) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นรายการเพิมขึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม
ทีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ก.ถ.) ประกาศกําหนด และกําหนดอัตราค่าตอบแทน
ตลอดทังหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทนอืนประเภทใหม่นนั
(2) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนในลักษณะทีเป็ นเงินเพิมพิเศษจากรายการประโยชน์ตอบแทน
อืน ทีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ก.ถ. ) ประกาศกําหนด
ข้อ 47 เมือองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามข้อ 46 แล้วให้เสนอเรือง
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คาํ นึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รบั ความจําเป็ น ความเหมาะสม
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
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เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้บงั คับต่อไป ทังนี ให้มผี ลใช้บงั คับไม่ก่อนวันที
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนนัน
ข้อ 48 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 46 (1) ให้มอี ตั ราค่าตอบแทนเพิมขึนหรือลดลงจากทีกําหนดไว้เดิม หรือ
การยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนนัน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 47
โดยอนุโลม
ข้อ 49 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 46 (2) ให้มอี ตั ราค่าตอบแทนเพิมขึนหรือลดลงจากทีกําหนดไว้เดิม
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม เว้นแต่ การกําหนดให้มอี ตั ราค่าตอบแทน
ลดลงตํากว่าอัตราทีกฎหมายหรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนจะได้รบั หรือการยกเลิกการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนนัน จะกระทํามิได้
ข้อ 50 ในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตําบลนันไม่สามารถ
บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอืนให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนทีกําหนดตามข้อ 46 (1) และ (2)
เป็ นลําดับแรก เพือมิให้ขดั หรือแย้ง และไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 48 หรือข้อ 49 โดยอนุโลม
ข้อ 51 พนักงานส่วนตําบลอาจได้รบั เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพเิ ศษ ตามทีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
ข้อ 52 พนักงานส่วนตําบลอาจได้รบั เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามภาวะเศรษฐกิจตามที
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
ข้อ 53 บําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
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หมวด 4
การคัดเลือก
ข้อ 54 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพือบรรจุและแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ ง
พนักงานส่วนตําบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งในระดับทีสูงขึน ให้ดําเนิ นการ
ได้ 4 วิธี ดังนี
(1) การสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้เป็ นพนักงานส่วนตําบล
หรือเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีสอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลนัน
(2) การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและ
แต่งตังให้เป็ นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลนัน
(3) การสอบคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ดํารงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
(4) การคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในระดับควบ
สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ หรือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึนนอกระดับควบสําหรับตําแหน่งที
กําหนดเป็ นตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือแต่งตังพนักงาน
ส่วนตําบลตําแหน่งผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
ข้อ 55 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ น
ต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามทีกําหนดในหมวดนี องค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทีได้รบั การร้องขอให้เป็ นผูด้ าํ เนินการแทน
ต้องดําเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความ
เสมอภาคและต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานส่วนตําบลอืน ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย
โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ดาํ เนินการอย่างเปิ ดเผย (ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 11 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 25 มิถุนายน 2547 มติ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 6/2547 เมือวันที 25 มิถุนายน 2547)

ส่วนที 1
การสอบแข่งขัน
ข้อ 56 การสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเป็ นพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 54(1) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเป็ นพนักงานส่วนตําบล ในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลไม่
สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล( ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนให้กอ่ น หากไม่
สามารถทําได้ให้รอ้ งขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ ( ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน
ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือ
วันที 17 กันยายน 2547)
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ข้อ 57 การสอบแข่งขัน การกําหนดหลักสูตร วิธกี ารสอบแข่งขัน และวิธีดาํ เนินการ
เกียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชีสอบแข่งขันได้ การนํารายชือผูส้ อบแข่งขันได้ตาํ แหน่ง
หนึงไปขึนบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งอืน และการยกเลิกบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ดังต่อไปนี
(1) ให้ผูด้ าํ เนินการสอบแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
(2) หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
(ข) ภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือ
วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธอี ืนใดวิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได้
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ประเมินบุคคลเพือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที
(3) ผูส้ มัครสอบต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตหิ รือไม่มลี กั ษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานส่วนตําบล หรือ
ได้รบั การยกเว้นจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
(4) การประกาศรับสมัครสอบให้ระบุชอตํ
ื าแหน่ง คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เงินเดือนทีจะได้รบั วันเวลาและสถานทีสอบ เอกสารหลักฐานทีใช้ในการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(5) เกณฑ์การตัดสิน ผูส้ อบแข่งขันได้ตอ้ งได้คะแนนในแต่ละภาคทีสอบไม่ตากว่
ํ าร้อยละหกสิบ
(6) การขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เรียงตามลําดับจากผูส้ อบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ
และให้บญั ชีสอบแข่งขันใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึนบัญชี เว้นแต่มกี ารสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันนัน และได้
ขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว
ข้อ 58 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันขึนคณะหนึง
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือพนักงานส่วนตําบลเป็ น
กรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ ( ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม
ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17
กันยายน 2547)

ข้อ 59 คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันอาจตังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือเรืองอืน ๆ ทีเกียวกับการสอบแข่งขันได้ตามความจําเป็ น ( ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 60 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดวัน เวลา สถานทีสอบและระเบียบ
เกียวกับการสอบได้เท่าทีจําเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีดาํ เนินการเกียวกับการสอบแข่งขันนี
แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ใน
แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที
17 กันยายน 2547)
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ข้อ 61 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งระดับต่าง ๆ
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดนี (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
กาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 62 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรืองต่าง ๆ
ดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ชือตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัง
คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะของผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบสําหรับตําแหน่งนัน
เงินเดือนทีจะได้รบั สําหรับตําแหน่งนันตามคุณวุฒทิ ประกาศรั
ี
บสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบ
เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัครสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู ้

สอบแข่งขันได้
(7) เรืองอืน ๆ หรือข้อความอืนทีผูส้ มัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนันให้ประกาศไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีรับสมัครสอบก่อนวันทีเริมรับสมัคร
สอบ และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 63 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มเี จ้าหน้าทีรับสมัครสอบ โดยให้มกี าํ หนดเวลารับ
สมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ
ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ นต้องขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันตามทีคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะองค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบได้ แต่ทงนี
ั
เวลาทีจะขยายต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ นับตังแต่วนั ถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบและจะต้อง
ประกาศการขยายเวลานันก่อนวันปิ ดรับสมัครสอบครังนันด้วย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม
ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17
กันยายน 2547)

ข้อ 64 ให้ผูส้ มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งทีสมัครสอบตามอัตราดังนี
(1) ตําแหน่งระดับ 1 หรือตําแหน่งระดับ 2 ตําแหน่งละไม่ตากว่
ํ า 50 บาท แต่ไม่เกิน 100
บาท
(2) ตําแหน่งระดับ 3 ขึนไป ตําแหน่งละไม่ตากว่
ํ า 100 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมือได้ประกาศรายชือว่าเป็ นผู ้มีสทิ ธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มกี าร
ยกเลิกการสอบครังนันทังหมด เนืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามข้อ 69 จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ
แก่ผูส้ มัครสอบเฉพาะผู ้ทีมิได้มสี ่วนเกียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนันได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)
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ข้อ 65 ในกรณีทผูี ส้ มัครสอบแข่งขันผูใ้ ดเป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งทีมีระดับไม่สูงกว่าตําแหน่งทีตนดํารงอยู่ ซึงใช้
คุณวุฒเิ ช่นเดียวกับตําแหน่งทีตนดํารงอยู่ จะต้องยืนหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจสังบรรจุอนุญาต
ให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มหี นังสือรับรองดังกล่าวผูน้ นไม่
ั มสี ทิ ธิเข้าสอบสําหรับการ
สอบแข่งขันครังนัน (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลง
วันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 66 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5
วันทําการ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลง
วันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 67 การตัดสินว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ให้ถอื เกณฑ์ว่า ต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคทีสอบตามหลักสูตรไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ทังนี ให้คาํ นึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 68 ในการสอบแข่งขัน จะต้องทําการสอบตามหลักสูตรทุกภาค และคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันจะกําหนดให้ผูส้ มัครสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป หรือภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง
ก่อน แล้วจึงให้ผูท้ สอบได้
ี
คะแนนตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 67 สอบในภาคอืนต่อไปก็ได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 69 กรณีทตรวจสอบพบว่
ี
าผูเ้ ข้าสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้
เกิดความไม่เป็ นธรรมในระหว่างดําเนินการสอบแข่งขันได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน รายงานให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลทราบ เพือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครังนันทังหมด หรือยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชา
ใด หรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ดาํ เนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานัน หรือเฉพาะภาคนันใหม่ โดยผูท้ ทุี จริตหรือผูท้ มีี ส่วน
เกียวข้องกับการทุจริตในการสอบแข่งขันครังนัน ไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบแข่งขันอีก หากตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตภายหลังทีมีการสอบเสร็จสินแล้ว ก่อนประกาศผลการสอบแข่งขันให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน สอบ
ข้อเท็จจริง เมือปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึงบุคคลใดทุจริตในการสอบแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน สอบข้อเท็จจริง เมือปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึงบุคคลใดทุจริตในการอ
สบแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน อาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผูส้ มัคร
สอบแข่งขันนันได้ (ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ใช้ ข้อความใหม่แทน ในแก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 21 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลง
วันที 27 พฤษภาคม 2548 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที 5/2548 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2548)

ข้อ 70 เมือได้ดาํ เนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงาน
ผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล เพือองค์การบริหารส่วนตําบลจะได้ประกาศขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ต่อไป
(ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน
2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 71 การขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับทีจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ
ในกรณีทมีี ผูส้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู ้อยู่ในลําดับที
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สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู ้ได้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู ้อยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผูไ้ ด้
คะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้ วามสามารถทัวไปมากกว่าเป็ นผู ้อยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็
ให้ผูไ้ ด้รบั เลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับ
ที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน
2547)

ข้อ 72 บัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึนบัญชี แต่ถา้ มีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนันอีก และได้ขนบั
ึ ญชีผูส้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ครังก่อนเป็ นอันยกเลิก เว้นแต่
ในกรณีทได้
ี มกี ารเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้ผูใ้ ดให้มารายงานตัวเพือรับการบรรจุไปแล้วบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ครังก่อนนัน
ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันทีบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้นนมี
ั อายุครบ 2 ปี หรือ
วันทีขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี (ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่แทน ในแก้ ไขเพิมเติม ฉบับที
12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือ
วันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 73 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันทีได้ดาํ เนินการและมีอาํ นาจ
พิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตําบลอืน องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน หรือส่วนราชการอืน ทีมีความ
ประสงค์จะขอใช้บญั ชีสอบแข่งขันดังกล่าว เพือแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ให้ดาํ รงตําแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการ
นัน โดยให้เรียกบรรจุและแต่งตังตามลําดับทีทีสอบแข่งขันได้ ตามบัญชีการสอบนัน (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 74 ผูใ้ ดได้ขนบั
ึ ญชีผูส้ อบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ให้เป็ นอันยกเลิก
การขึนบัญชีผูน้ นไว้
ั ในบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผูน้ นได้
ั ขอสละสิทธิรบั การบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบได้
(2) ผูน้ นไม่
ั มารายงานตัวเพือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาทีผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขัน
หรือผูม้ อี าํ นาจสังบรรจุและแต่งตังกําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
(3) ผูน้ นมี
ั เหตุไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ตามกําหนดเวลาทีจะบรรจุและแต่งตังในตําแหน่ง
ทีสอบได้
(4) ผูน้ นประสงค์
ั
จะรับการบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่ส่วน
ราชการทีจะบรรจุไม่รบั โอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รบั โอน ผูน้ นจึ
ั งไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
(5) ผูน้ นได้
ั รบั การบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึนบัญชีผูน้ นไว้
ั
ในบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครังเดียวกัน (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที
12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 75 ผูใ้ ดถูกยกเลิกการขึนบัญชีผูน้ นไว้
ั ในบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้บญั ชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนนั
ยังไม่ยกเลิก และองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร จะอนุมตั ิให้ขนบั
ึ ญชีผูน้ นไว้
ั ในบัญชีเดิม
เป็ นลําดับแรกทีจะบรรจุในครังต่อไปตามเดิมก็ได้ สําหรับผูซ้ งถู
ึ กยกเลิกการขึนบัญชี เนืองจากไปรับราชการทหารตาม
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กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือออกจากราชการทหารโดยไม่มคี วามเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งทีสอบได้ และบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้นนยั
ั งไม่ยกเลิกให้ขนบั
ึ ญชีผูน้ นไว้
ั ในบัญชีเดิมเป็ นลําดับแรกทีจะบรรจุใน
ครังต่อไป (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 12 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน
2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 76 การดําเนินการสอบแข่งขันให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริมรับสมัครสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจํานวน 1 ชุดให้คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.อบต.) ทราบด้วย
(2) เมือการสอบเสร็จสิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 30 วันทําการ นับแต่วนั ประกาศผลสอบ
โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี
(ก) บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
(ข) สําเนาบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ 1 ชุด
(3) เมือมีการยกเลิกการขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ หรือขึนบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงาน ไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 30 วันทําการ นับแต่วนั
ยกเลิกหรือขึนบัญชีนนั
(4) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานทีสอบ ประกาศผลสอบและอืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทีสุด (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 12 ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ส่วนที 2
การคัดเลือกกรณี ทีมีเหตุพเิ ศษ
ข้อ 77 การคัดเลือก กรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตังให้เป็ นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลนันตามข้อ 54 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้อาจร้องขอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลดําเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถทําได้ให้รอ้ งขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
แทนได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 17
กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 78 การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดย วิธีสมั ภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธอี ืนใดวิธีหนึงหรือหลายวิธกี ็ได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังต่อไปนี
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(1) ให้ผูด้ าํ เนินการคัดเลือกแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
(2) ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ 79 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล ในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้ส่วนราชการใดจัดให้มกี ารศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลนัน
โดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ คณะกรรมการกลางพนั
ี
กงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพเิ ศษได้
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถรับการบรรจุได้เมือถึงลําดับทีที
สอบได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับ
การบรรจุ เมือบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ทผูี น้ นสอบได้
ั
ถกู ยกเลิกไปแล้ว
(5) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้เนืองจาก
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มเี หตุผลทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ตาม
กําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตังบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญสูง เข้ารับราชการ
ในฐานะผูช้ าํ นาญการ
( 7) กรณีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.)กําหนด (ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 80 การคัดเลือกในกรณีทมี เี หตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันตามข้อ 79 เพือบรรจุบุคคล
เป็ นพนักงานส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก
การคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 79 (1) หรือผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้สว่ นราชการใดจัดให้มกี ารศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตําบลนันโดยเฉพาะ ตามข้อ 79 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการดังนี
(1) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยืนใบสมัครตามแบบทีกําหนดพร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึนคณะหนึง จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วยนาบยกองค์การบริหารส่วนตําบล ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง
โดยเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ
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(3) ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนีอาจใช้วธิ ีสมั ภาษณ์
เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดลําดับผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การ
บริหารส่วนตําบล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดให้ผูม้ คี ะแนนผลการเรียนเฉลียตลอด
หลักสูตรสูงเป็ นผู ้อยู่ในลําดับต้นสามารถได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอืนที
คณะกรรมการเห็น
สมควรก็ได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 17
กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 81 การคัดเลือกผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ คณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพเิ ศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลดําเนินการ ดังนี
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรือง ชือตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัง
คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะของผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสําหรับตําแหน่งนัน เงินเดือนทีจะได้รบั
สําหรับตําแหน่งนัน ตามคุณวุฒเิ ฉพาะของผูม้ สี ทิ ธิสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร แบบใบสมัคร
คุณวุฒกิ ารศึกษา เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร ทังนีการประกาศรับสมัครคัดเลือกนัน ให้ปิ ดไว้ในทีเปิ ดเผย
ณ สถานทีรับสมัครก่อนวันทีเริมรับสมัครคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
ทางอืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(2) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยืนใบสมัครตามแบบทีกําหนด พร้อมหลักฐาน การศึกษา
และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
โดยให้ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเสีย
ค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สําหรับตําแหน่งทีสมัครตามอัตรา ดังนี
- ตําแหน่งระดับ 1 หรือตําแหน่งระดับ 2 ตําแหน่งละไม่ตากว่
ํ า 50 บาท
แต่ไม่เกิน 100 บาท
- ตําแหน่งระดับ 3 ขึนไป ตําแหน่งละไม่ตากว่
ํ า 100 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี จะไม่จ่ายคืนให้เมือได้มกี ารรับสมัครเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว
(3) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึนคณะหนึง จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนหน่วยราชการ และผูแ้ ทน
หน่วยราชการทีเกียวข้อง โดยคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ
(4) คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธสี มั ภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน
วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธอี ืนใด วิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมในการนี คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจ
ตังกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานหรือกรรมการอืนหรือเจ้าหน้าทีให้
ดําเนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
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(5) เมือได้ดาํ เนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อผูด้ าํ เนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชือผูท้ ผ่ี านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4)
เพือผูด้ าํ เนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีคัดเลือกตามลําดับต่อไป
(6) ในกรณีทมีี ผูผ้ า่ นการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่งว่างเพิมอีกก็
อาจบรรจุและแต่งตังผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเหลืออยู่ในลําดับทีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนัน หรืออาจดําเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้ ทังนี ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตําบล (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ใน
แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที
17 กันยายน 2547)

ข้อ 82 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถรับการบรรจุได้เมือถึงลําดับทีทีสอบได้
เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับการ
บรรจุ เมือบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ทผูี น้ นสอบได้
ั
ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 2(4) ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เป็ น
ผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี
(1) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนใบสมั
ื
ครตามแบบทีกําหนดและหนังสือรับรองประวัติการ
รับราชการทหารตามแบบทีกําหนด พร้อมด้วยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(2) เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ผู ้นันพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
(3) หากองค์การบริหารส่วนตําบลนันมีตาํ แหน่งทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้ว่างอยู่ ให้ดาํ เนินการ
สังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 83 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้เนืองจาก
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มเี หตุผลทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้
ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง ตามข้อ 79 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ดังต่อไปนี
(1) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนหนั
ื งสือแสดงความประสงค์ขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้า
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
(2) เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรทีจะบรรจุผูน้ นเข้ารั
ั บราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนตําบลนันมีตาํ แหน่งทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้ว่างอยู่ ให้ดาํ เนินการ
สังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)
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ข้อ 84 การคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญสูง เพือบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก โดย
ดําเนินการตามทีกําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ใช้ ข้อความใหม่แทน ในแก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 17
กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 85 เมือได้มกี ารดําเนินการคัดเลือก ตามทีกําหนดในประกาศนี ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการ ดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริมรับสมัครคัดเลือกไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันทําการ โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) ทราบด้วย
(2) เมือการคัดเลือกเสร็จสิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแล้ว
เสร็จ โดยให้ส่งสําเนาบัญชีผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ อืน ๆ
นอกจากทีกําหนดไว้เดิม ให้รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทีสุด (ยกเลิกข้อความ
เดิม และให้ใช้ข ้อความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547
มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ส่วนที 3
การสอบคัดเลือก
ข้อ 86 การสอบคัดเลือกเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งตามข้อ 54 (3) (สอบ
คัดเลือกเปลียนสายงาน) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือกในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบล
ไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนให้ก่อน หาก
ไม่สามารถทําได้ให้รอ้ งขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ โดยแต่งตังคณะกรมการสอบคัดเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วนตําบลกําหนด (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 87 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึนคณะหนึงจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ดังนี
(1) กรณี การสอบคัดเลือกเปลียนสายงานผูป้ ฏิบตั ิเป็ นสายงานผูบ้ ริหาร ให้แต่งตังกรรมการ
ประกอบด้วย
- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 1 คน
ประธานกรรมการ
- ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 2 คน
กรรมการ
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- ผูท้ รงคุณวุฒ1ิ คน
กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
หรือผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
- ท้องถินจังหวัด
กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบล ซึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง เลขานุการ
(2) กรณี การสอบคัดเลือกในสายงานผู ้ปฏิบตั ใิ ห้แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนหน่วยราชการที
เกียวข้อง และพนักงานส่วนตําบลเป็ นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมจาก 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายผูแ้ ทนท้องถิน
ฝ่ ายผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้องคนหนึงเป็นประธานกรรมการ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 88 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าทีดําเนินการในเรืองการกรอกคะแนนหรือเรืองอืน ๆ ทีเกียวกับ
การสอบคัดเลือกได้ตามความจําเป็ น (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 89 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานทีสอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ และระเบียบเกียวกับการสอบได้เท่าทีจําเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกียวกับการสอบ
คัดเลือกนี แล้วให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ (ยกเลิกข้อความเดิม และ
ให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัด
กาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้เป็ นไปตามทีกําหนดท้ายประกาศนี (ยกเลิกข้อความ
เดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 91 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชอตํ
ื าแหน่งทีจะแต่งตัง
คุณสมบัติของผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก และข้อความอืนทีผูส้ มัครสอบควรทราบ โดยปิ ด
ประกาศไว้ในทีเปิ ดเผย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
กาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 92 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มเี จ้าหน้าทีรับสมัครสอบโดยให้มกี าํ หนดเวลารับ
ใบสมัครสอบ ไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทําการ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 93 ผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีกําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ 91 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไข
เพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17
กันยายน 2547)
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ข้อ 94 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5
วันทําการ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงวันที 17

กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 95 การตัดสินว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้ถอื เกณฑ์ว่าต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคทีสอบตามหลักสูตรไม่ตากว่
ํ าร้อยละหกสิบ ทังนีให้คาํ นึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 96 การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค คณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกจะกําหนดให้ผูส้ มัครสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป หรือภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน
แล้วจึงให้ผูส้ อบได้คะแนนตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 95 สอบในภาคอืนต่อไปก็ได้ (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที
9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 97 ในกรณีทปรากฏว่
ี
ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบเพือพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครังนันทังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคทีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนันใหม่ สําหรับผูท้ มีี ส่วนเกียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มสี ทิ ธิเข้า
สอบอีกต่อไป(ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที
17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 98 เมือได้ดาํ เนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล เพือจะได้ประกาศรายชือผูส้ อบคัดเลือกได้ต่อไป (ยกเลิกข้อความเดิม และ
ให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัด
กาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 99 การขึนบัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เรียงลําดับทีจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีทมีี ผูส้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู ้อยู่
ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผูไ้ ด้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้
เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู ้
ได้รบั เลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู ้อยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 100 บัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึนบัญชี แต่ถา้ มีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนันอีก และได้ขนบั
ึ ญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ ครังก่อนเป็ นอันยกเลิก
กรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลภายในจังหวัดมีตาํ แหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้บญั ชีเพือแต่งตัง
ผูส้ อบคัดเลือกได้แทนตําแหน่งทีว่างให้ขอใช้บญั ชีจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือบัญชีองค์กรอืนใดทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมอบหมายให้ดาํ เนินการภายในจังหวัดก่อนขอใช้บญั ชีจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์กรอืนทีได้รบั
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มอบหมายให้ดาํ เนินการสอบในจังหวัดอืน และให้ขอใช้ได้เฉพาะบัญชีสอบคัดเลือกสายงานผูป้ ฏิบตั ิเท่านันส่วนบัญชี
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งบริหารให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลทีได้ดาํ เนินการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลอืนไม่สามารถขอใช้บญั ชีได้
ยกเว้น กรณีการสอบคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล บัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ดงั กล่าวนี ให้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ขึนบัญชี ทังนี
ให้อยู่ในดุลพินจิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 14 ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 101 การดําเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันเริมต้นรับสมัครสอบไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันทําการ โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.) ทราบด้วย
(2) เมือการสอบเสร็จสินแล้ว ให้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 30 วันทําการ นับตังแต่วนั ประกาศผลสอบ ดังต่อไปนี
(ก) ข้อสอบภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง 1 ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สําเนาบัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้ 2 ชุด
(3) เมือมีการยกเลิกการขึนบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรือขึนบัญชีผูใ้ ดไว้ตามเดิมให้รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 30 วันทําการ นับตังแต่วนั
ยกเลิกหรือขึนบัญชีผูน้ นั
(4) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานทีสอบ ประกาศผลสอบหรืออืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยังคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนทีสุด (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที
14 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ส่วนที 4
การคัดเลือก
ข้อ 102 การคัดเลือกเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตามข้อ
54 (4) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการ
ได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลดําเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถทําได้ให้รอ้ งขอส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ โดยแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ตาม
หลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วนตําบลกําหนด
ในกรณีตาํ แหน่งบริหารว่างลงหลายตําแหน่งในหลายองค์การบริหารส่วนตําบลและในหลายจังหวัด
เพือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ น
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ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตําบลอาจเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพือร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลเป็ นผูป้ ระสานการโอนตามข้อ 177 ก็ได้ ทังนีตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วน
ตําบลกําหนด (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที
17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 103 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ให้ดาํ เนินการ
ได้ 3 กรณี ดังนี
(1) การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนในระดับควบ
สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนนอกระดับควบ
สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(3) การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนสําหรับตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 104 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในระดับ
ควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบตามข้อ 103 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังนี
(1) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นเป็
ั นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตังตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(2) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยวิธกี ารประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมาของ
พนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
(3) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
(2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(ก) ข้อมูลเกียวกับผูร้ บั การประเมิน
(ข) หน้าทีความรับผิดชอบและความรูค้ วามสามารถทีต้องการของตําแหน่งทีจะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือเลือนตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู ้บังคับบัญชาตามลําดับชัน
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตําบลทีจะผ่านการประเมินเพือแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าที ก.พ.กําหนดไว้เป็ นมาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไข
เพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17
กันยายน 2547)
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ข้อ 105 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ตามข้อ 103 ( 2) ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ภายใต้
เงือนไข ดังนี
(1) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นเป็
ั นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(2) ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มคี ณะกรรมการประกอบด้วย
(ก) ประธานให้แต่งตังจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือผูท้ เคยเป็
ี นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตําบลทีดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินสูงกว่าผูข้ อประเมินอย่างน้อย 1 ระดับ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านทีมีความชํานาญในสายงานนัน ๆ ซึงไม่เคยเป็ นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ เคยเป็
ี นข้าราชการฝ่ ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนตําบลทีเคย
ดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งทีขอประเมิน หรือผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะด้าน ทีมีความ
ชํานาญในสายงานนัน ๆ ซึงมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือเคยเป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ทีเคย
ดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งทีขอประเมิน หรือผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะด้านทีมีความ
ชํานาญในสายงานนัน ๆ ซึงมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(ง) เลขานุการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังเลขานุการ จํานวน 1 คน (ยกเลิกข้อความ
เดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 22 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 27 พฤษภาคม 2548 มติ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 5/2548 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2548)

(3) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
และประเมินผลงานทีผ่านมาของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(ก) ข้อมูลเกียวกับผู ้รับการประเมิน ด้านความรูค้ วามสามารถ ความประพฤติและประวัติ
การรับราชการ
(ข) หน้าทีความรับผิดชอบและความรูค้ วามสามารถทีต้องการของตําแหน่งทีจะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพือเลือนตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตําบลทีจะผ่านการประเมินเพือแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าที ก.พ.กําหนดไว้เป็ นมาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ใน
แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที
17 กันยายน 2547)
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ข้อ 106 การคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาม
ข้อ 103 (3) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดภายใต้เงือนไข ดังนี
(1) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นเป็
ั นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน
(2) ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการให้
เป็ นไปตามประกาศ ก.อบต.เรือง ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนระดับเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
และประเมินผลงานทีผ่านมาของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(ก) ข้อมูลเกียวกับผู ้รับการประเมิน ด้านความรูค้ วามสามารถ ความประพฤติและประวัตริ บั
ราชการ
(ข) หน้าทีความรับผิดชอบและความรูค้ วามสามารถทีต้องการของตําแหน่งทีจะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพือเลือนตําแหน่ง
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตําบลทีจะผ่านการประเมินเพือแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าที ก.พ.กําหนดไว้เป็ นมาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ใน
แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที
17 กันยายน 2547)

ข้อ 107 การคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึนสําหรับตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามข้อ103 (4) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือกในกรณีที
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงาส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ดําเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถทําได้ให้รอ้ งขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได้
การคัดเลือกตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดดังนี
(1) แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ประกอบด้วย
- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 1 คน เป็ น
ประธาน
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- ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 2
คน กรรมการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบล ซึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง เลขานุการ
(2) หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธกี ารประเมินหรือวิธีอนื
ใดวิธีหนึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังต่อไปนี
1) เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรพิจารณาว่าผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสยั ทัศน์การปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีจะเข้ารับการคัดเลือก
ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก จัดทํา
และนําเสนอวิสยั ทัศน์ในการเข้าดํารงตําแหน่งทีเข้ารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตทีประสบความสําเร็จ
อันเกิดจากการบริหารงานของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
1.1) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบตั ิงานในหน้าที ความประพฤติและ
คุณลักษณะอืน ๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสยั ทัศน์และผลงานทีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 40 คะแนน
ความรอบรูง้ านในหน้าที พิจารณาจากความรูง้ านในหน้าทีของตําแหน่งทีจะแต่งตัง
รวมทังความรูเ้ กียวกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก
(ก) วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน
วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีจะขอรับการคัดเลือก ผูเ้ ข้ารับการ
คัดเลือก จะต้องจัดทําเอกสารเพือแสดงวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี
• ข้อมูลส่วนบุคคล
• แนวคิดในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีขอรับการคัดเลือก
• แนวทางพัฒนางานในหน้าที
• แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหากได้รบั การคัดเลือก
(ข) ผลงานทีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 200 คะแนน
ผู ้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารแสดงผลงานทีประสบความสําเร็จ
มาแล้ว และเกิดผลดีและเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถทีจะนําไปเป็ นตัวอย่างแก่ผูอ้ ืนหรือหน่วยงานส่วนราชการ
อืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ทีประชาชนได้รบั ประโยชน์จาํ นวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ
และสามารถนําไปปฏิบตั จิ นประสบผลสําเร็จได้ผลดียงิ โดยให้จัดทําเป็ นเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจ
จัดทํารวมกับวิสยั ทัศน์ก็ได้)
(2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พิจารณาจาก
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(ก) ความรูใ้ นการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่
การบริหารการเปลียนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน พิจารณาจาก
การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผูน้ าํ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะ
หน้าของผู ้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลจํานวน 10 คะแนน พิจารณาจากการ
ยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสือสาร การประสานงานกับส่วนอืน
(3) บุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ทจํี าเป็ นสําหรับนักบริหารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมทีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีและภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุง่ ประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ซือสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลียน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าทีการ
งาน กระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน อุทศิ เวลาให้กบั ทางราชการ มีความขยันหมันเพียร
(ค) มนุษย์สมั พันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่วมอับผูอ้ ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อืน ยอมรับในความสามารถของผูร้ ่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็ นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนผูม้ า
ติดต่อรวมทังเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผูม้ าติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสือความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน การสือสารกับผู ้บังคับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมันคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็ นทียอมรับได้
1.2) คุณสมบัติของผูส้ มัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
(1) การได้รบั เงินเดือน 20 คะแนน
(2) วุฒกิ ารศึกษา 15 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 20 คะแนน
(4) อายุราชการ 15 คะแนน
(5) การรักษาวินยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) 15 คะแนน
(6) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี) 15 คะแนน
2) วิธกี ารคัดเลือก
กําหนดวิธีการทีใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วธิ ีสมั ภาษณ์ หรืออาจใช้วธิ กี ารอืนเพิม
เติมเพือให้ได้ข ้อมูลทีจะแสดงออกถึงความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผูส้ มัครตามทีประกาศไว้ในประกาศ
รับสมัครคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู ้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทําเอกสารในเรืองวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
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ทีขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานทีประสบความสําเร็จ โดยต้องยืนเอกสารตามจํานวนชุดที
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามทีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู ้เข้า
รับการคัดเลือกนําเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานทีประสบความสําเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันทีเข้ารับการคัดเลือก
ตามทีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
3) ขันตอนการคัดเลือก
3.1) เมือจะมีการคัดเลือกเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
ทีสูงขึนสําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีมีตาํ แหน่งว่างแจ้งชือตําแหน่ง
เลขทีตําแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าทีความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ความรู ้
ความสามารถทีต้องการของแต่ละตําแหน่ง เป็ นต้น (ตามแบบแนบท้าย) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที อบต.แต่งตัง
วิเคราะห์งานในตําแหน่งทีว่างหรือจะว่าง กําหนดความรูค้ วามสามารถ คุณลักษณะทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานสําหรับ
ตําแหน่ง หรือเป็ นการกําหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกทีจะสามารถทํางาน
นันได้ประสบความสําเร็จ ซึงได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบตั ิงานในหน้าที ความประพฤติ ประวัติการ
รับราชการ และคุณลักษณะทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ซึงอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนัก
บริหารทีพึงมี การปฏิบตั ิงานทีจําเป็ นต้องดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีดีตลอดจน
แรงจูงใจทีจะเป็ นแรงขับให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ประสบความสําเร็จ เป็ นต้น
3.2) คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอนในการคัดเลือก พนักงาน
ส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติมสี ทิ ธิเข้ารับการ
คัดเลือก และประกาศให้ทราบทัวกัน ดังนี
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคุณลักษณะต่าง ๆ
นัน ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพือให้ทราบถึงความรูค้ วามสามารถ ทักษะของผูบ้ ริหาร เช่น
พิจารณาจากประวัติการทํางาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึ กอบรม และดูงาน ผลการปฏิบตั ิงานตาม
เป้ าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสยั ทัศน์ เป็ นต้น
(2) กําหนดวิธีการทีใช้ในการประเมิน โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วธิ กี ารอืน
เพิมเติม โดยให้ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานทีประสบความสําเร็จทีผ่านมาเพือให้ได้ข ้อมูลทีจะ
แสดงออกถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตําแหน่งทีเปิ ดคัดเลือก ทังนี ให้ระบุจาํ นวนเอกสาร
ทีต้องจัดส่ง กําหนดวันส่งเอกสารวิสยั ทัศน์และผลงานและกําหนดเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์)
(3) ให้ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีรับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15
วันทําการ และให้ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีดําเนินการคัดเลือก
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ก่อนวันดําเนินการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(4) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้กาํ หนดวันคัดเลือกให้พร้อมกัน
ทัวประเทศปี ละไม่เกิน 4 ครัง ดังนี
1) ครังที 1 วันเสาร์ทสองของเดื
ี
อนมีนาคม
2) ครังที 2 วันเสาร์ทสองของเดื
ี
อนมิถนุ ายน
3) ครังที 3 วันเสาร์ทสองของเดื
ี
อนกันยายน
4) ครังที 4 วันเสาร์ทสองของเดื
ี
อนธันวาคม
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(5) ให้ผู ้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยั ทัศน์และผลงานทีประสบ
ความสําเร็จตามจํานวนทีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพือให้คณะกรรมการ
คัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน
(6) ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชือ
พนักงานส่วนตําบลทีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งทีจะแต่งตัง ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์ทจะ
ี
เลือนขึนดํารงตําแหน่งทีจะแต่งตังได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
(ก) รายละเอียดเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ และความต้องการของตําแหน่ง
ทีจะแต่งตัง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าทีของตําแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางานการควบคุมบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั ตําแหน่งอืน และข้อมูลอืน ๆ เกียวกับงานของตําแหน่งทีจะแต่งตังอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลทีจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที
พึงประสงค์ และจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง เป็ นต้น
(ข) ข้อมูลพืนฐานเกียวกับประวัตกิ ารรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผูส้ มัคร
เข้ารับการคัดเลือก เสนอชือเพือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทังประวัติการศึกษาการฝึ กอบรม ดูงาน
ประสบการณ์ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญพิเศษหรือผลงานทีเป็ นทีประจักษ์
ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินยั ในอดีตของพนักงานผูน้ นซึ
ั งควรเป็ นข้อมูลทีเก็บอย่างเป็ นระบบ และ
ได้รบั การแก้ไขเพิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยูเ่ สมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกียวกับผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูส้ มัครเข้ารับ
การคัดเลือกทุกคน
4) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแล้วจัดลําดับจากผู ้ทีได้
คะแนนสูงสุดไปหาผูท้ ได้
ี คะแนนตําสุดและให้พจิ ารณาผูท้ มีี อยู่ในลําดับทีดีกว่าจะได้รบั การแต่งตังก่อนผูท้ อยู
ี ่ในลําดับ
ถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จดั ลําดับผูท้ คะแนนเท่
ี
ากัน ดังนี
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พจิ ารณาจากผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในตําแหน่งระดับปัจจุบนั ก่อน
(ค) ถ้าได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พจิ ารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครืองราชอิสริยาภรณ์ชนสู
ั งกว่า
(ฉ) ถ้าได้รบั เครืองราชอิสริยาภรณ์ชนั เดียวกันให้พิจารณาผูใ้ ดได้รบั ก่อน
(ช) ถ้าได้รบั เครืองราชอิสริยาภรณ์ในชันเดียวกันพร้อมกันให้พจิ ารณาผูใ้ ดมีอายุมากกว่า
5) เมือได้ดาํ เนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายชือผูท้ ผ่ี านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม
โดยให้ระบุคะแนนทีได้ไว้ในประกาศด้วย เพือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง
ผูท้ ได้
ี รบั การคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งทีคัดเลือกตามลําดับต่อไป
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6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งตามลําดับที
ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
7) ในกรณีทมีี ผู ้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งทีว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่งว่าง
เพิมอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกทีอยู่ในลําดับทีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก
นันให้ดาํ รงตําแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทังนีให้อยู่ในดุลยพินจิ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลง
วันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 108 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล รายงานการดําเนินการคัดเลือก ดังนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริมรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า
7 วันทําการ โดยให้ส่งสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
ทราบด้วย
(2) เมือการคัดเลือกเสร็จสินให้องค์การบริหารส่วนตําบล รายงานไปคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี
(ก) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด
(ข) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิ
เข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานทีดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอืน ๆ นอกจากที
กําหนดไว้เดิมให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนทีสุด (ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 15 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัด
กาฬสิ นธุ ์ ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

หมวด 5
การบรรจุและแต่งตัง
ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรจุและแต่งตังจากผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งนัน โดยบรรจุและแต่งตังตามลําดับทีใน
บัญชีผูส้ อบแข่งขันได้
กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มบี ญั ชีผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตังผูส้ อบ
แข่งขันได้โดยขอใช้บญั ชีผูส้ อบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล หรือคณะกรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถินอืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือส่วนราชการอืนในตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งทีจะบรรจุเข้ารับ
ราชการหรือตําแหน่งอืนทีกําหนดคุณวุฒติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีกําหนดในมาตรฐานทัวไปของ
ตําแหน่งนัน
สําหรับผูส้ อบแข่งขันได้ตามบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลอืน
หรือขององค์การบริหารส่วนตําบลอืนตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตังตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
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ขอใช้บญั ชียงั ถือว่าเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ตามบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเดิมหรือ
ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลเดิม
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถขอใช้บญั ชีสอบแข่งขันได้ในตําแหน่งทีมีระดับสูงกว่าบรรจุและ
แต่งตังในตําแหน่งทีมีระดับตํากว่าจากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือขอใช้บญั ชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอืนในจังหวัด โดยมีเงือนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็ นกลุม่ ตําแหน่งเดียวกัน ซึงมีคุณวุฒิ
เหมือนกัน ในขณะบรรจุแต่งตังจะต้องไม่มบี ญั ชีผูส้ อบแข่งขันในตําแหน่งนัน ผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตังในตําแหน่ง
ดังกล่าวต้องสมัครใจโดยไม่มผี ลกระทบต่อการเปลียนแปลงลําดับของบัญชีการสอบแข่งขัน
มิให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับในกรณี การบรรจุและแต่งตังตาม ข้อ 111 ข้อ 116 ข้อ 117
ข้อ 123 และข้อ 133 (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 17 ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 11/2547 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2547)

ข้อ 110 ผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงอยู่ในลําดับทีทีจะได้รบั บรรจุ และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ถ้า
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รบั การยกเว้นในกรณีทขาดคุ
ี ณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามทีกําหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบืองต้น หรือขาด คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
โดยไม่ได้รบั อนุมตั ยิ กเว้นจาก คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบ
แข่งขันจะบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันไม่ได้
ข้อ 111 ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิงเพือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจบรรจุบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ และความชํานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการในองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 112 องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการจะต้องมีลกั ษณะ
ต่อไปนี
(1) ลักษณะหน้าที ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความจําเป็ นทีจะต้องใช้
บุคลากรผูท้ มีี ความรู ้ ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูช้ าํ นาญการ หรือผูท้ มีี ความรู ้ ความสามารถและ
ความชํานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกําหนดตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ เพือรองรับลักษณะหน้าที ความรับผิดชอบตาม (1) โดย
พิจารณากําหนดระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งนัน เป็ นตําแหน่งระดับ 6
ระดับ 7 หรือระดับ 8
ข้อ 113 กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล มีความจําเป็ นอย่างยิงเพือประโยชน์แก่ราชการทีจะ
ต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็ น
คําชีแจง ประวัติและผลงานของผูท้ จะบรรจุ
ี
เข้ารับราชการ ซึงจะต้องเป็ นผูท้ ี มีความรูค้ วามสามารถ และความ
ชํานาญงานสูงในระดับผูช้ าํ นาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหน่งทีขอบรรจุและ
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แต่งตัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒกิ ารศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานทีได้ปฏิบตั ิมา ตามแบบทีกําหนดท้าย
ประกาศนี ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ในเหตุผลคําชีแจงตามวรรคหนึง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี
(1) บุคคลทีจะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหน่งทีจะบรรจุ และระดับตําแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้าทีความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหน่งทีจะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเป็ นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ ี
(4) ประโยชน์ททางราชการจะได้
ี
รบั จากการบรรจุบุคคลผูน้ ี
ข้อ 114 กรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 113 แต่ยงั มิได้
กําหนดตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ ตามทีกําหนดในข้อ 112 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ าํ นาญการขึนใหม่หรือปรับเกลียจากตําแหน่งอืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน ทังนีให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง หรือการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี
ข้อ 115 เมือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคล
ใดเข้ารับราชการในฐานะผูช้ าํ นาญการ ในตําแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กาํ หนดอันดับเงินเดือนและขันเงินเดือนทีจะให้
ได้รบั โดยขันเงินเดือนทีจะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รบั ในขันทีไม่ตากว่
ํ าจุดกึงกลางระหว่างขันสูงและขันตําของอันดับ
เงินเดือนทีผูน้ นได้
ั รบั
ข้อ 116 ในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษที คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )เห็นว่า
ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งได้ในกรณี
ดังนี
(1) การบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ คณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนดให้คดั เลือก เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพเิ ศษ
(3) การบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ิให้ส่วนราชการใดจัดให้มกี ารศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมือถึง ลําดับทีที
สอบได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวขอรับ
การบรรจุ เมือบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ทผูี น้ นสอบได้ถู
ั
กยกเลิกไปแล้ว
(5) การบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ เนืองจาก
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มเี หตุทไม่
ี อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ตาม
กําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
ข้อ 117 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
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ว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือผูน้ นพ้
ั นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหาร

อันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง และผูน้ นไม่
ั เป็ นผูข้ าด
คุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงาน
ส่วนตําบลในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเดิมภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้สงบรรจุ
ั
และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนตําบลได้
พนักงานส่วนตําบลซึงได้รบั บรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึง ให้มสี ทิ ธิได้นบั วันรับราชการก่อนถูก
สังให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมือได้รับ
บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นเวลาราชการติดต่อกันเพือประโยชน์ตามประกาศนี และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถินเสมือนว่าผูน้ นมิ
ั ได้เคยถูกสังให้ออกจากราชการ
ข้อ 118 เมือพนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนตําแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาํ หรับบรรจุผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการ
ข้อ 119 พนักงานส่วนตําบลผูท้ ได้
ี ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ 118 หากผูน้ นั
ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม จะต้องยืนคําขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัตกิ าร
รับราชการทหารตามแบบทีกําหนดท้ายประกาศนี ภายใน 180 วัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
ข้อ 120 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามข้อ
119 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารทีถูกต้อง และผูน้ นได้
ั พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรับราชการ
ทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชอว่
ื าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง และผูน้ นไม่
ั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้าม อีกทังผูน้ นได้ยื
ั นคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังบรรจุผู ้นันกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล และ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิมทีสงวนไว้ โดยให้ได้รบั เงินเดือน ดังนี
(1) ในกรณีทผูี ้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่ 6 เดือนขึนไป แต่ไม่ถงึ 1 ปี
ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล โดยให้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่
เกินครึงขัน
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนทีไปรับราชการทหาร เมือนําเศษทีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานของครึงปี ทแล้วมาของผู
ี
น้ นก่
ั อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นกลั
ั บเข้ารับ
ราชการโดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึงขัน
(2) ในกรณีทผูี ้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผูม้ อี าํ นาจ สังบรรจุ
ผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล โดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละ
หนึงขัน
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(3) ในกรณีทผูี ้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่ 1 ปี ขึนไป เศษของปี ทไป
ี
รับราชการทหารทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นโดยให้
ั
ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมเพิมจาก (2) ได้อีกไม่เกินครึงขันสําหรับระยะเวลาทีคํานวณได้ครบ 6
เดือน และหากยังมีเศษทีเหลือจากการคํานวณครังสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พจิ ารณาคํานวณตามเกณฑ์ (1)
วรรคสอง
ทังนี การให้ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1) (2) หรือ (3) นัน จะต้องไม่ได้รบั ประโยชน์
มากกว่าผูท้ มิี ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งระดับเดิม
ข้อ 121 ในการบรรจุผูไ้ ปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผูใ้ ดไม่เคยได้รบั การบรรจุและ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป ซึงต้องใช้วุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านีขึนไป
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานดังกล่าว ผูน้ นจะต้
ั องอยู่ใน
เกณฑ์ทกํี าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตําบล ด้วย
ข้อ 122 พนักงานส่วนตําบลทีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มคี วามเสียหายและประสงค์
จะเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้น
จากราชการทหาร ให้นาํ ความทีกําหนดไว้ในข้อ 119 และข้อ 120 มาใช้บงั คับแก่พนักงานส่วนตําบลทีกล่าวถึงโดย
อนุโลม
ข้อ 123 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงาน
ใด ๆ ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ถ้าผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิแต่ไม่เกินสีปี นบั แต่วนั
ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้สงบรรจุ
ั
และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ข้อ 124 เมือคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ให้พิจารณากําหนดตําแหน่งในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการภายใน
กําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ แต่ไม่เกินสีปี นบั แต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ข้อ 125 ผูป้ ระสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม จะต้องยืนคําขอบรรจุกลับ
พร้อมหนังสือรับรองประวัตกิ ารทํางานตามแบบทีกําหนด ก่อนวันสินสุดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิให้ไป
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 126 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตาม ข้อ 125
หากเห็นว่าเป็ นเอกสารทีถูกต้องและผูน้ นมี
ั ประวัติในการทํางานทีไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มคี วามเสียหาย
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และยืนคําขอบรรจุกลับภายในกําหนด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังบรรจุผูน้ นกลั
ั บเข้า
รับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบลและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รบั เงินเดือน ดังนี
(1) ในกรณีทผูี ้กลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมเี วลาปฏิบตั ิงานดังกล่าวตังแต่ 6
เดือนขึนไป แต่ไม่ถงึ 1 ปี ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล โดยให้รบั เงินเดือนในอันดับเดิม
และในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึงขัน
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนทีไปปฏิบตั ิงานเมือนําเศษทีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ของครึงปี ทแล้วมาของผู
ี
น้ นก่
ั อนออกไปปฏิบตั ิงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นั กลับเข้ารับราชการโดยให้
ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้อกี ไม่เกินครึงขัน
(2) ในกรณีทผูี ้กลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั ิงาน ดังกล่าว
ครบ 1 ปี ให้ผูม้ อี าํ นาจสังบรรจุผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละหนึงขัน
(3) ในกรณีทผูี ้กลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมเี วลาปฏิบตั ิงานดังกล่าวตังแต่
1 ปี ขึนไปเศษของปี ทไปปฏิ
ี บตั ิงานทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข ้อ (2) แล้วหากมี ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน
ให้สงบรรจุ
ั
ผูน้ นโดยให้
ั
ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมเพิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึงขันสําหรับ
ระยะเวลาทีคํานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษทีเหลือจากการคํานวณครังสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณา
คํานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทังนี การให้ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน จะต้องไม่ได้รบั
ประโยชน์มากกว่าผูท้ มิี ได้ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งระดับเดิม
ข้อ 127 ในการบรรจุผูไ้ ปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผูใ้ ดไม่เคยได้รบั
การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป ซึงต้องใช้วุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตาํ
กว่านีขึนไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานดังกล่าว ผูน้ นจะต้
ั อง
อยู่ในเกณฑ์ทกํี าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตําบล ด้วย
ข้อ 128 พนักงานส่วนตําบลทีออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที
ประกาศนีมีผลใช้บงั คับหากออกจากงานทีไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มคี วามเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับ
ราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ แต่ไม่เกินสีปี
นับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้นาํ ความทีกําหนดไว้ในข้อ 125 และข้อ 126 มาใช้บงั คับแก่ข ้าราชการ ทีกล่าวถึง
โดยอนุโลม
ข้อ 129 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็ นกรณีออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการจะรับผูน้ นเข้ารั
ั บ
ราชการ ให้ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องยืนคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึงรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ทีออกใบรับรองถึงวันทียืน
ขอกลับเข้ารับราชการ
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(2) สําเนาทะเบียนประวัติข ้าราชการ
(3) หนังสือรับรองความรู ้ ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้ งั คับบัญชาเดิม
ซึงมีตาํ แหน่งตังแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรทีเกียวข้องกับตําแหน่งทีจะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลียนชือตัว ชือสกุล หรือหนังสือ
รับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(8) สําเนาคําสังอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ 130 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 129
และประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแห่งของผูส้ มัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
เพือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากทีสุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 131 การพิจารณาเพือบรรจุผูท้ ออกจากราชการไปแล้วกลั
ี
บเข้ารับราชการ ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(1) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม หรือได้รบั การยกเว้น
ในกรณีทขาดคุ
ี ณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานส่วนตําบล
(2) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตังตาม
ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้รบั อนุมตั ิจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
(3) กรณีบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดให้เป็ นตําแหน่งทีมีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มผี ูส้ อบแข่งขันได้หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งระดับใด
ระดับหนึงทีเป็ นระดับควบในสายงานนันขึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลือนระดับตําแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) มิได้กาํ หนดให้เป็ นตําแหน่งทีมีระดับควบ
ต้องไม่มผี ูส้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งนันขึนบัญชีรอการเลือนระดับตําแหน่งอยู่ เว้นแต่ผูท้ จะกลั
ี บเข้ารับราชการนัน
เป็ นผูท้ ออกจากราชการไปดํ
ี
ารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
สมาชิกสภาท้องถิน หรือผู ้บริหารท้องถิน หรือลาออกจากราชการเพือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ
หรือเป็ นผูท้ ออกจากราชการไปเพราะถู
ี
กยุบเลิกตําแหน่ง
ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตังผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการตามทีประกาศนี ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด
) สังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รบั เงินเดือนไม่สูงกว่าขันทีเคยได้รบั อยูเ่ ดิม
ก่อนออกจากราชการ
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ข้อ 133 การบรรจุและแต่งตังจากข้าราชการประเภทอืน หรือพนักงานส่วนท้องถินอืน
ผูข้ อโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตําบลให้เป็ นไปตามทีกําหนดในหมวด 8
ข้อ 134 ผูไ้ ด้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒใิ ดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้หมายถึง
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒทิ ี ก.พ. ก.ค. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
รับรอง
กรณีมเี หตุผลความจําเป็ น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) อาจอนุมตั ิให้แต่งตัง
พนักงานส่วนตําบลทีมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งก็ได้
ข้อ 135 ผูไ้ ด้รบั บรรจุเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนตําบล หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามเบืองต้นโดยไม่ได้รบั การยกเว้น
ในกรณีทขาดคุ
ี ณสมบัตติ ามทีกําหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนันอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้ งหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเนืองจากกรณีตอ้ งหานันก็ดี
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) สังให้ผูน้ นออกจากราชการโดยพลั
ั
น แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปตาม
อํานาจและหน้าที และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อืนใดทีได้รบั หรือมีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการก่อนมีคาํ สังให้
ออกนัน และถ้าการเข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการสังให้ออกเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ข้อ 136 การบรรจุและแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งทีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้กาํ หนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้
ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจสังบรรจุและแต่งตังโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 138 ผูใ้ ดได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล ให้มกี ารทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการของพนักงานส่วนตําบล โดยให้มรี ะยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีทไม่
ี ผา่ นการประเมิน และมีความเห็นว่าไม่
ควรให้รบั ราชการต่อไป ก็ให้สงให้
ั ผูน้ นออกจากราชการได้
ั
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง ให้ถอื เสมือนว่าผูน้ นไม่
ั เคยเป็ นพนักงานส่วนตําบล
แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อืนใดทีได้รบั จากราชการ
ในระหว่างทีผูน้ นอยู
ั ร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
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ข้อ 139 ให้ผูไ้ ด้รบั การบรรจุจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษ
ทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล และข้าราชการประเภทอืน
หรือพนักงานส่วนท้องถินอืนทีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน ซึงโอนมาบรรจุและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ต้อง
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
ข้อ 140 ภายใต้บงั คับข้อ 149 (2) ให้ผูไ้ ด้รบั บรรจุและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ
139 ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังเป็ นเวลาหกเดือน
นับแต่วนั เข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
เป็ นต้นไป
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรืองการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการอย่างจริงจัง มีความ
เทียงธรรมและได้มาตรฐานในอันทีจะให้การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
ได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรูท้ ใช้
ี ในการปฏิบตั หิ น้าที ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่วมกับผูอ้ ืน ความสนใจ
ทีจะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ิตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้เป็ นไป
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
ข้อ 142 ให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายเป็ นผูม้ หี น้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ
ให้ผูม้ หี น้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ มอบหมายงานให้ผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
ปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทราบอย่างชัดเจนเกียวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน การประพฤติตน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ข้อ 143 ให้ผู ้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทํารายงานการปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตน เสนอผูม้ ี
หน้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามแบบและวิธีการทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ข้อ 144 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึงอย่างน้อยต้อง
แต่งตังจากผูม้ หี น้าทีดูแล การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการหนึงคน พนักงานส่วนตําบล ผูเ้ กียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการอีกหนึงคน
ข้อ 145 ให้คณะกรรมการทําหน้าทีประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผู ้ทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้ ในข้อ
141 ทําการประเมินสองครัง โดยประเมินครังแรกเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมาแล้วเป็ นเวลาสามเดือน และ
ประเมินครังทีสองเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลอง

75

46

ปฏิบตั ิหน้าทีราชการในแต่ละครังได้อย่างชัดแจ้ง เนืองจากผู ้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่ ายซึง
จําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีหรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมือทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีทมีี การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามข้อ 149 (2) เมือครบกําหนด
ระยะเวลาทีขยายแล้วให้ประเมินอีกครังหนึง
ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมกี รรมการที
ไม่เห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 147 เมือคณะกรรมการได้ดาํ เนินการตามข้อ 145 แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามแบบรายงานท้าย
ประกาศนี
(1) ในกรณีทผลการประเมิ
ี
นไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกําหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมือสินสุดระยะเวลาทีขยายตามข้อ 149 (2) แล้ว
(2) ในกรณีทผลการประเมิ
ี
นตํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกําหนดไว้ในข้อ 141 ให้
รายงานเมือเสร็จสินการประเมินแต่ละครัง
ข้อ 148 เมือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั รายงานตามข้อ 147 (1)
แล้ว ให้ประกาศว่าผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการนันเป็ นผูผ้ า่ นการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการพร้อมแจ้งให้ผูน้ นทราบ
ั
และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน
ห้าวันทําการนับแต่วนั ประกาศ
ข้อ 149 เมือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั รายงานตามข้อ 147 (2)
ให้ดาํ เนินการดังนี
(1) ในกรณีทเห็
ี นควรให้ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการออกจากราชการ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีคาํ สังให้ผูน้ นออกจาก
ั
ราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ที
ได้รบั รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผูน้ นทราบ
ั
และส่งสําเนาคําสังให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีมีคาํ สัง
(2) ในกรณีทเห็
ี นควรให้ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไปจนครบ
หกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไปอีกระยะหนึงเป็ นเวลาสามเดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดง
ความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู ้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูม้ หี น้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
และคณะกรรมการทราบ เพือทําการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
ในกรณีทผูี ้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการจนสินสุดระยะเวลาทีขยาย
แล้ว และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั รายงานว่าผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของ
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ผูน้ นยั
ั งตํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีคาํ สังให้ผูน้ นออกจาก
ั
ราชการ โดยนําความใน (1) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นเดือนตามประกาศนี ให้นบั วันทีผูท้ ดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการไม่ได้มาปฏิบตั ิงานรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วย และให้นบั วันเข้าปฏิบตั หิ น้าที
ราชการวันแรกเป็ นวันเริมต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันทีตรงกับวันเริมต้นนันของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็ น
วันสินสุดระยะเวลาถ้าไม่มวี นั ตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถอื เอาวันสุดท้ายของเดือนนันเป็ นวันสินสุดระยะเวลา
ข้อ 151 พนักงานส่วนตําบลซึงอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารแล้วได้รบั บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบลอีก ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ดังนี
(1) กรณีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนในสายงานเดิมตามวุฒทิ ได้
ี รบั เพิมขึนหรือ
สูงขึน ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองไปกับตําแหน่งเดิม ถ้าได้รับ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนในต่างสายงานให้เริมทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าที
ราชการใหม่
(2) กรณียา้ ยไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดํารงตําแหน่งในต่างสายงานให้เริมทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหน่งใหม่ ให้เริมทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือได้รบั
บรรจุและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม
ข้อ 152 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งตังผูน้ นให้
ั กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอืนในระดับเดียวกับตําแหน่งเดิมทีผูน้ นมี
ั คุณสมบัตติ รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)
แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปตามอํานาจหน้าที และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์
อืนใดทีได้รบั หรือมีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการในระหว่างทีได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งที ผูน้ นมี
ั คุณสมบัติไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผูท้ ได้
ี รบั แต่งตังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอืนตามวรรคหนึง ให้รบั เงินเดือนในขันที
พึงจะได้รบั ตามสถานภาพเดิม และให้ถอื ว่าผูน้ นไม่
ั มสี ถานภาพอย่างใดในการทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีตนมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
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ข้อ 153 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตาํ แหน่งผูบ้ ริหารว่างลงหรือตําแหน่งว่างทีกําหนด
ขึนใหม่ให้องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนตําบลรายงานตําแหน่งว่างนันให้ ก.อบต.จังหวัด ทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีตําแหน่งว่าง และให้องค์หารบริหารส่วนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่างนัน ภายใน
90 วัน นับแต่วนั ทีตําแหน่งนันว่างลง สําหรับกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลมีตาํ แหน่งว่างและไม่ประสงค์จะแต่งตัง
บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งนัน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานเหตุผล ความจําเป็ นให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารทีว่างตามวรรคหนึง
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดําเนินการตามลําดับดังต่อไปนี
(1) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบล
อืนมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผู ้บริหารทีว่าง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีมีตาํ แหน่งว่าง ตามข้อ 171 วรรคหนึง
(2) หากไม่สามารถดําเนินการตาม (1) ได้ ให้ประกาศรับสมัครเพือรับโอนพนักงาน
ส่วนตําบล ในตําแหน่งและระดับเดียวกับตําแหน่งทีว่างเพือโอนพนักงานส่วนตําบลอืนมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่าง
ตามข้อ 171 วรรคสอง
(3) หากไม่สามารถดําเนินการตาม (2) ได้ ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก
หรือการคัดเลือกเพือเลือนระดับสูงขึนแทนตําแหน่งทีว่าง ตามข้อ 86 หรือข้อ 102 แล้วแต่กรณี
(4) ให้ดาํ เนินการเปิ ดรับสมัครเพือรับโอนพนักงานส่วนท้องถินประเภทอืน ซึงดํารงตําแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอืน ซึงมีลกั ษณะงานเทียบเคียงได้กบั ดํารงตําแหน่งบริหารโดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดตามข้อ 179 วรรคสอง ทังนี โดยให้ดาํ เนินการร่วมกับการโอนโดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ด้วย
และผูจ้ ะขอให้รบั โอนจะต้องมีระดับตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าตําแหน่งทีจะแต่งตังนัน
ในการดําเนินการสรรหาบุคคล เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารทีว่างตามวรรคหนึง
หากองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล ความจําเป็ นและเพือประโยชน์ต่อราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลจะดําเนินการสรรหาบุคคลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่างโดยใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึงหรือหลายวิธี ซึงไม่เป็ นไป
ตามลําดับตามทีกําหนดก็ได้
กรณีทีดําเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาทีกําหนดแล้ ว ยังไม่สามารถสรร
หาบุคคลเพือแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งทีว่างดังกล่าวได้ หากปล่อยทิงไว้ อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ ก.อบต.จังหวัด แจ้ งให้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐานทัวไปทีกําหนดไว้ ด้วย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิ มเติม
ฉบับที 11 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 25 มิถุนายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 6/2547 เมือวันที 25
มิถุนายน 2547)
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หมวด 6
การย้าย
ข้อ 154 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งหนึง ไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีกตําแหน่ง
หนึงในองค์การบริหารส่วนตําบลเดียวกัน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งแต่
ั งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และพนักงาน
ส่วนตําบลผูน้ นต้
ั องมีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ 155 การย้ายพนักงานส่วนตําบล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นเพือประโยชน์ของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็ นหลัก และความจําเป็นอืน ๆ ทีต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานของราชการ
ประกอบด้วย
ข้อ 156 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งหนึงไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงาน
เดิม ให้สงย้
ั ายไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รบั เงินเดือนในขันเดิม ทังนี ให้พจิ ารณาถึงเหตุผล
และความจําเป็ นตามข้อ 155
ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตําบลไปดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
ตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กรณีทไม่
ี ทราบแน่ชดั ว่า
วุฒกิ ารศึกษาใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี
ข้อ 158 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอืนในสายงาน
ผูป้ ฏิบตั ิ ให้พนักงานส่วนตําบลทีจะขอแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานอืนจะต้องดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกันและ
ต้อ งมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับตํา แหน่งทีจะแต่งตังใหม่ โดยไม่จ ําเป็ นต้อ งเป็ นผู ไ้ ด้ปฏิบตั ิราชการ
เกียวกับงานนันหรืองานอืนทีเกียวข้องมาก่อน แต่ให้คาํ นึงถึงสิทธิของพนักงานส่วนตําบลในการเลือนระดับในตําแหน่ง
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ (เลือนไหล) ด้วย ซึงอาจทําให้พนักงานส่วนตําบลมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลือนระดับดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) การย้ายพนักงานส่วนตําบลไปดํารงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับเดียวกัน ต้องแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(2) การย้ายพนักงานส่วนตําบลไปดํารงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นต่างระดับกัน และมิใช่เป็ นการ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(ก) ให้พนักงานส่วนตําบลผูป้ ระสงค์จะขอรับการแต่งตังเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งใน
สายงานอืน
(ข) ให้พจิ ารณาแต่งตังจากพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลนันก่อนเป็ นลําดับแรก
หากไม่มผี ู ้ประสงค์จะขอย้าย จึงพิจารณาจากพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลอืน เป็ นลําดับถัดไป
(ค) ให้ผูบ้ งั คับบัญชาของผูข้ อรับการแต่งตัง ได้แก่ผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าปลัด
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องค์การบริหารส่วนตําบลและ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประเมินบุคคลเพือความเหมาะสม
กับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่ตามแบบประเมิน
(ง) ผูท้ จะได้
ี รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานอืนจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมินของ
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละคนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60
(จ) กรณีมผี ูข้ อรับการแต่งตังเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นาํ คะแนนผลการประเมินของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิมเติม
เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบก็อาจพิจารณากําหนดเพิมเติมได้ กรณีมคี ะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลําดับอาวุโสใน
ราชการ บัญชีดงั กล่าวให้มอี ายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบการแต่งตัง
ให้แต่งตังเรียงลําดับทีในบัญชีดงั กล่าว
(ฉ) การแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานอืนโดยการโอนให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้นสังกัดของผูข้ อโอนเป็ นผูป้ ระเมินแล้วส่งผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรับโอนดําเนินการ
ต่อไป
(3) การย้ายพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป ให้ดาํ เนินการ
โดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็ นไปตามข้อ 86 ถึงข้อ 101 ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี
(ก) การย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป
หรือสายงานนักบริหารงาน ให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานอืนซึงเป็นสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป จะต้องดํารง
ตําแหน่งในระดับเดียวกันและมีคุณวุฒติ รงตามทีกําหนดไว้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตัง
ใหม่
(ข) การย้า ยพนัก งานส่วนตํา บลทีมีคุณวุ ฒิทีคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตํา บล
(ก.อบต.) กําหนดไว้ตามข้อ 79
(ค) การย้ายพนักงานส่วนตําบลทีได้รับคุณวุฒเิ พิมขึนและไม่เคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ทีเริมต้นจากระดับ 3 ผูน้ นต้
ั องเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งทีอยู่ในสายงานทีจะย้าย และบัญชีการสอบแข่งขันได้ยัง
ไม่ถูกยกเลิก (ยกเลิกความเดิม โดยใช้ ข้อความใหม่แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 8 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 27 มกราคม
2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 1/2546 เมือวันที 27 มกราคม 2547)

(4) การย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมี
ประสบการณ์ (เลือนไหล) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นจะต้
ั องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขการเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล
ข้อ 159 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งใด ให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานผูบ้ ริหาร
ให้กระทําได้ ดังนี
(1) การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายงานผูบ้ ริหารไปดํารงตําแหน่งใน
สายผูบ้ ริหารตําแหน่งอืน จะต้องย้ายไปดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่ โดยจะต้องปฏิบตั ิราชการหรืองานอืนทีเกียวข้องใน
ตําแหน่งผูบ้ ริหารในสายงานทีจะแต่งตัง มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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สําหรับผูท้ ไม่
ี มคี ุณสมบัติตามวรรคหนึง หากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้ดาํ เนินการโดย
วิธีสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานในสายงานผูบ้ ริหารเป็ นสายงานผูบ้ ริหารในตําแหน่งอืน โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบคัดเลือกแต่ไม่ตอ้ งทดสอบความรูค้ วามสามารถทัวไป โดยไม่มกี ารขึนบัญชีไว้ (ยกเลิกความเดิม โดยใช้ ข้อความใหม่
แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 8 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 27 มกราคม 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 1/2546 เมือ
วันที 27 มกราคม 2547)

(2) การแต่งตังพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายผูป้ ฏิบตั งิ านไปดํารงตําแหน่งในสาย
ผูบ้ ริหาร ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
ข้อ 160 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลไป
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน ผูน้ นจะต้
ั องดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่
และต้องมีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งสายงานทีจะแต่งตังใหม่
ข้อ 161 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานที
ตํากว่าตําแหน่งสายงานเดิม หรือมีระดับตํากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งสายผูบ้ ริหารไปแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งสายผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้กระทําได้ต่อเมือพนักงานส่วนตําบลผูน้ นสมั
ั ครใจ และได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ในการย้ายพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหนึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ททางราชการจะได้รั
ี
บ โดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขัน
เงินเดือนแต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั เมือได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่ถ ้าผูน้ นได้
ั รบั
เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
ข้อ 162 ในการสังย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้คาํ นึงถึง
โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตําบล
ในการเลือนระดับสูงขึนในตําแหน่งทีกําหนดสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมี
ประสบการณ์ดว้ ย ซึงอาจทําให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นมี
ั ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีแต่งตังใหม่ไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์การเลือนระดับดังกล่าวได้
ข้อ 163 เมือมีคาํ สังย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดแล้ว ให้ผูบ้ งั คับบัญชา
แจ้งหน้าที และความรับผิดชอบของตําแหน่งดังกล่าว ให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นทราบในวั
ั
นทีไปรายงานตัวรับมอบ
หน้าที เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งนันต่อไป
หมวด 7
การโอน
ข้อ 164 การโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึงไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลอีกแห่งหนึง ให้โอนและแต่งตังจากพนักงานส่วนตําบล ในกรณีใด
กรณีหนึง ดังนี
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(1) ผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งทีจะแต่งตังนัน หรือผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือกเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนนัน
(2) ผูข้ อโอนหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ได้มมี ติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบล
อืน มาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม ตามข้อ 171
(3) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลียนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือผูข้ อโอนมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริหาร ส่วนตําบลตามข้อ 175
(4) ผู ้ทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มมี ติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนึง ไปดํารงตําแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึงในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ176
(5) ผู ้ทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มมี ติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนึง ไปดํารงตําแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึงในต่างจังหวัดกัน ตามข้อ 177
ข้อ 165 ในการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในกรณีพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ น
ต้องสอบแข่งขันเพือเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตําบล หรือการแต่งตังพนักงานส่วนตําบลผูส้ อบคัดเลือกได้หรือ
ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตําบล และผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกกรณีทมีี เหตุ
พิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผู ้ได้รบั การคัดเลือกนันเป็ นพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลอืน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะบรรจุหรือแต่งตังนัน เสนอเรืองการขอรับโอนพนักงาน
ส่วนตําบลผูน้ นเพื
ั อแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ ได้รบั คัดเลือกในกรณีพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือก แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ 166 ในการโอนพนักงานส่วนตําบลผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในกรณีพเิ ศษทีไม่
จําเป็ นต้องสอบแข่งขัน ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือก ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรับโอนมีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบลของผูท้ จะโอนทราบ
ี
และให้องค์การบริหารส่วนตําบลของผูท้ ี
จะโอน เสนอเรืองการให้โอนพนักงานส่วนตําบลนัน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรับโอนมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลของผูท้ จะโอนทราบ
ี
และให้องค์การบริหารส่วนตําบลของผูท้ จะโอน
ี
เสนอเรืองการให้โอนพนักงาน
ส่วนตําบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 167 ในการออกคําสังรับโอนพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรับโอน
และการออกคําสังให้พนักงานส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งและหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลสังกัดเดิมตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ของแต่ละแห่ง ตามข้อ 165 และข้อ 166 ให้องค์การบริหาร
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ส่วนตําบลทังสองแห่งประสานกัน เพือออกคําสังการรับโอนพนักงานส่วนตําบล และการให้พนักงานส่วนตําบลพ้น
จากตําแหน่งและหน้าที โดยกําหนดให้มผี ลในวันเดียวกัน
ข้อ 168 ให้พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั
คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ได้รบั เงินเดือน ดังนี
(1) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนตํากว่า หรือเท่าคุณวุฒใิ ห้
ได้รบั เงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒใิ ห้ได้รบั เงินเดือนในขันทีได้รบั อยู่เดิม
(2) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงกว่าเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนตํากว่าหรือเท่า
คุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขันในขันทีเทียบ
ได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั เมือ
ได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี
(3) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับตํากว่าเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ
ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่
จําเป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขันในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงินเดือน
แต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั เมือได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี และหากผูน้ นได้
ั รบั
เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษ ทีไม่
จําเป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขันนัน
ข้อ 169 ในกรณีทมีี เหตุผลความจําเป็ น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
ดําเนินการให้พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุ
พิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ซึงได้รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒกิ ็ได้
หากมีการระบุเงือนไขการให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒไิ ว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษ
ทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันในครังนัน
ข้อ 170 ให้พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั
คัดเลือกทีมิใช่กรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามทีกําหนดในหมวด 3 ว่าด้วยอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืนแล้วแต่กรณี
ข้อ 171 ภายใต้บงั คับข้อ 153 และข้อ 164 เพือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นส่วนรวม เมือได้รบั การร้องขอจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล อาจพิจารณษประสานการโอน และมีมติให้ความเห็นชอบให้รบั โอน
พนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลอืนทีประสงค์ขอโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งผู ้บริหารทีว่าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทีเกียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนันแล้ว
และองค์การบริหารส่วนตําบลทีรับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ทีตําแหน่งนันว่างลง เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลออกคําสังแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สูงกว่าเดิม
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ในกรณี การโอนพนักงานส่วนตําบลมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผู ้บริหารทีว่าง เมือพ้นระยะเวลา
ตามทีกําหนดในวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยมีเงือนไขดังนี
(1) แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกลาง
ี
พนักงานส่วนตําบลกําหนด
(2) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติ
ของผูท้ มีี สทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้พนักงานส่วนตําบลทราบเป็ นการทัวไป
(3) ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีกําหนดและได้แจ้งความ
ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา (ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 11 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 25 มิถนุ ายน
2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 6/2547 เมือวันที 25 มิถนุ ายน 2547)

ข้อ 172 กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตาํ แหน่งผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงและ
องค์การบริหารส่วนตําบล จะดําเนินการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลอืนมาแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกเพือ
พิจารณารับโอนคณะหนึง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
ในการแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารับโอน ตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งตังบุคคล ดังต่อไปนี
(1) ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 1 คน
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 2 คน กรรมการ
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน
กรรมการ
(4) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
หรือผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
(5) ท้องถินจังหวัด
กรรมการ
(6) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
(7) ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล ซึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง เลขานุการ
ในกรณีทนายกองค์
ี
การบริหารส่วนตําบลไม่ประสงค์เป็ นกรรมการตามข้อ 172 (4) ให้แต่งตังผูท้ ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายเป็ นกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนทีแต่งตังจากผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้องตามข้อ 172 (2)
ให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตังจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึงเป็ นส่วนราชการทีเกียวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือข้าราชการทีมีตาํ แหน่งตังแต่ระดับ 7 ขึนไปในสังกัดส่วนราชการนัน
หรือนายอําเภอในจังหวัดนัน
กรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนทีแต่งตังจากผูท้ รงคุณวุฒิ ตามข้อ 172(3) ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล แต่งตังจากผูท้ รงคุณวุฒใิ น ก.อบต.จังหวัด หรือผู ้ทรงคุณวุฒอิ ืนทีมีความรูค้ วามสามารถหรือผูม้ ี
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ประสบการณ์ ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถิน ซึงอาจเป็ น
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน หรือบุคคลทัวไปทีมีความรูค้ วามสามารถดังกล่าว
เลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนตามข้อ 172(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พิจารณาแต่งตังจากพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเทียบได้ไม่
ตํากว่านี ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอน ทําหน้าทีในงานด้านธุรการต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนและงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง และทีได้รบั มอบหมาย (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่แทน ในแก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 16 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 17 กันยายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ครังที 9/2547 เมือวันที 17 กันยายน 2547)

ข้อ 173 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัตขิ องผู ้ทีมีสทิ ธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพือโอนให้นาํ หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารเพือแต่งตังให้มี
ระดับสูงขึนตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 174 ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดและ ได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ข้อ 175 ภายใต้บงั คับข้อ 164 เพือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจโอนสับเปลียนตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานส่วนตําบล
และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลทีเกียวข้องได้ตกลงยินยอมใน
การโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีเกียวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสังแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และ
ได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตําบลอืน มาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อาจ
กระทําได้โดยความสมัครใจของผูจ้ ะขอโอน และได้รบั ความยินยอมจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจะรับโอนนัน เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสังแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหน่งในระดับตํากว่าเดิมอาจกระทําได้ต่อเมือ
พนักงานส่วนตําบลผูน้ นสมั
ั ครใจ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการ
นี คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์
ทีทางราชการจะได้รบั โดยกําหนดให้ได้รบั เงินเดือนในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เปรียบเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รับ เมือได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี
แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับ
สําหรับตําแหน่งนัน
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พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผูบ้ ริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล
เดียวกันได้ครังละไม่เกินสีปี เมือครบกําหนดระยะเวลาให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลเพือพิจารณาประสานการโอนย้ายสับเปลียนตําแหน่งภายในจังหวัด กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีความ
ประสงค์จะขอให้พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งเกินกว่าสีปี ให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลไม่สามารถ
ประสานการโอนย้ายภายในจังหวัดได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
พิจารณาสับเปลียนตําแหน่งระหว่างจังหวัดตามเงือนไขต่อไป ( เพิมวรรคท้าย ตามแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 10 ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ลงวันที 26

พฤษภาคม 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ครังที 5/2547 เมือวันที 14 มิถุนายน 2547)

ข้อ 176 กรณี มีความจําเป็ นเร่งด่วนเพือประโยชน์แก่ทางราชการ หรือกรณีมคี วามขัดแย้งระหว่าง
พนักงานส่วนตําบลกับผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกับผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และไม่สามารถโอนตาม
ข้อ 171 และข้อ 175 ได้ ให้ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบล หรือพนักงานส่วนตําบลยืนคําร้องหรือรายงานพร้อม
เหตุผลความจําเป็ นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา หรือกรณีทคณะกรรมการพนั
ี
กงานส่วนตําบลรับทราบ
ข้อเท็จจริงและเห็นว่า หากให้พนักงานส่วนตําบลและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานร่วมกันอาจเกิดเป็ นผลเสียต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและต่อทางราชการ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั รายงานแล้วพิจารณา
ดําเนินการ ดังต่อไปนี
(1) กรณีทตรวจสอบข้อเท็
ี
จจริง ปรากฏกรณีมมี ลู อันควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนตําบลผูน้ นกระทํ
ั
าผิด
วินยั ก็ให้ดาํ เนินการทางวินยั แก่พนักงานส่วนตําบลผูน้ นั แต่หากเห็นว่าเกิดจากความบกพร่องหรือเกิดจากการกลันแกล้ง
โดยผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแจ้งนายอําเภอท้องทีพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
(2) กรณีเห็นว่าเป็ นความขัดแย้งในการบริหารงานหากอยู่ร่วมกันไม่เกิดผลดีต่อทางราชการ หากให้
พนักงานส่วนตําบลผูน้ นปฏิ
ั บตั หิ น้าทีอยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาประสาน
การโอนพนักงานส่วนตําบลผูน้ นไปดํ
ั ารงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลอืนภายในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีไม่สูงกว่าเดิมและได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สูงกว่าเดิมโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังนี
(ก) พิจารณาโอนพนักงานส่วนตําบลผูน้ นสั
ั บเปลียนกับพนักงานส่วนตําบลสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแห่งอืนทีมีความขัดแย้งในการบริหารงานในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกันก่อน
(ข) กรณีมตี าํ แหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตําบลอืนภายในจังหวัดเดียวกันก่อนทีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจะมีมติให้โอนไปดํารงตําแหน่งทีว่างนัน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลสอบถามความเห็นของ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลก่อน จึงจะมีมติโอนให้พนักงานส่วนตําบลไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว
(ค) กรณีไม่สามารถโอนภายในจังหวัดได้ตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นว่าหากให้ปฏิบตั ิหน้าทีใน
ตําแหน่งอยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเป็ นอันตรายต่อพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลอาจพิจารณามีมติให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นประจํ
ั
าสํานักงานเลขานุการฯ ไม่เกิน 6 เดือน เพือรอ
การโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอนระหว่างจังหวัดต่อไป โดยให้พนักงานส่วนตําบลผู ้ทีประจําสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้รบั เงินเดือนจากองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดเดิม และในกรณีทคณะกรรมการ
ี
พนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองค์การบริหารส่วนตําบลอืน
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ได้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นพ้
ั นจากตําแหน่งเพือโอน
ไปดํารงตําแหน่งทีองค์การบริหารส่วนตําบลอืนต่อไป (ยกเลิกข้อความเดิม (2) และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 11 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 25 มิถนุ ายน 2547 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 6/2547 เมือวันที
25 มิถนุ ายน 2547)

ข้อ 177 กรณีมปี ญั หาขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตําบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ไม่สามารถดําเนินการโอนพนักงานส่วนตําบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดตามข้อ 176 ได้ เมือได้รบั รายงาน
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล โดยองค์การบริหารส่วนตําบลร้องขอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
พิจารณาประสานการโอนในระหว่างจังหวัดในระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมจําเป็ นเพือประโยชน์แก่งานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ในกรณีตาํ แหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงหลายตําแหน่งพร้อมกันในหลาย
องค์การบริหารส่วนตําบลและในหลายจังหวัด เพือประโยชน์ของราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยรวม
และเพือให้พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการในระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วยกันได้ เมือได้รบั การร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล ประสานการโอนพนักงานส่วนตําบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างจังหวัดได้ ทังนี ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้ชดั เจน (ยกเลิกข้อความเดิมในวรรคหนึงและวรรคสอง
และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 11 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 25 มิถนุ ายน 2547 มติ
ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 6/2547 เมือวันที 25 มิถนุ ายน 2547)

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึงและวรรคสอง
ให้พจิ ารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล เหตุผลความประสงค์ของประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานส่วนตําบลทีเกียวข้อง แล้วแต่กรณี โดยให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูร้ บั เรืองราว และตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเสนอให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ข้อ 178 การโอนพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177 ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีคาํ สังรับโอนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว ให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือกตามข้อ 164 หรือตําแหน่งทีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รบั โอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ตามข้อ 171 ข้อ 175
ข้อ 176 และข้อ 177 และ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลสังกัด
เดิมมีคาํ สังให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นพ้
ั นจากตําแหน่ง ทังนี ให้กาํ หนดวันทีในคําสังรับโอนและคําสังให้พน้ จาก
ตําแหน่งให้มผี ลในวันเดียวกัน
การสังโอนพนักงานส่วนตําบล และการสังให้พนักงานส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึง
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 178 ทวิ กรณีการโอนพนักงานส่วนตําบล เป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินประเภทอืน
หรือข้าราชการประเภทอืน
เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั แจ้งการรับโอนพนักงานส่วนตําบลผูน้ นจากองค์
ั
กร
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ปกครองส่วนท้องถินประเภทอืนหรือส่วนราชการอืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เพือขอความเห็นชอบให้พน้ จากตําแหน่ง โดยกําหนดวันออกคําสังให้พน้ จากตําแหน่งเป็ นวัน
เดียวกันกับวันรับโอน เมือมีคาํ สังรับโอนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลทราบ (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 5 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2546 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที
11/2546 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2546)

หมวด 8
การรับโอน
ข้อ 179 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอืนทีไม่ใช่
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ให้รบั โอนและแต่งตังเป็ นพนักงาน
ส่วนตําบลจากผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกในตําแหน่งทีจะแต่งตังโดยกรณีพเิ ศษตามข้อ 116 (2) โดยให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั การคัดเลือกนัน และให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒสิ าํ หรับตําแหน่งนัน เว้นแต่ ผู ้
นันได้รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนทีได้รบั อยูเ่ ดิม แต่ถา้ ไม่มขี นเงิ
ั นเดือนเท่ากับ
เงินเดือนทีได้รบั อยูเ่ ดิม ให้ได้รบั เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั การคัดเลือกในขันทีเทียบ
ได้ตรงกันกับขันเงินเดือนทีได้รับอยู่เดิม ตามตารางเปรียบเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีพนักงานส่วนตําบลจะได้รบั
เมือได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่ถ ้าผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั การคัดเลือก ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนซึงดํารงตําแหน่งบริหาร และการรับโอนข้าราชการประเภทอืนซึงมี
ลักษณะงานเทียบเคียงได้กบั ดํารงตําแหน่งบริหารโดย มีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด ตามวรรคหนึงมา
บรรจุและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งบริหาร ให้รบั โอนและแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบลจากผู ้
ได้รบั การคัดเลือก โดยให้ดาํ เนินการร่วมกับการคัดเลือกเพือโอนพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 171 โดยให้มาดํารง
ตําแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิมและให้ได้รบั เงินเดือนในขึนทีไม่สูงกว่าเดิม (ยกเลิกความเดิมในวรรคสอง โดยใช้ ข้อความใหม่
แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2546 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 11/2546
เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2546)

ข้อ 180 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิงเพือประโยชน์แก่
ราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืน หรือข้าราชการประเภทอืนทีไม่ใช่ข ้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ทีมีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยให้ชแจงเหตุ
ี
ผลความ
จําเป็ น ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน และความชํานาญการของผูท้ จะขอโอนและประโยชน์
ี
ททาง
ี
ราชการจะได้รับ เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังรับโอน และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นพนักงานส่วนตําบล
ส่วนจะบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือน เท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผูก้ าํ หนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานส่วนตําบลทีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความ
ชํานาญในระดับเดียวกัน
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ข้อ 181 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอืนมาบรรจุและ
แต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 179 และข้อ 180 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
มีคาํ สังให้รบั โอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลแล้ว ให้มหี นังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัด
เดิมของผูท้ จะโอนออกคํ
ี
าสังให้ผูน้ นพ้
ั นจากตําแหน่งและหน้าที ทังนีให้กาํ หนดวันทีในคําสังรับโอนและคําสังให้พน้ จาก
ตําแหน่งเป็ นวันเดียวกัน
การออกคําสังรับโอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึงให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 182 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอืนมาบรรจุและ
แต่งตังเป็ นพนักงานส่วนตําบล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ตําแหน่งทีจะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็ นตําแหน่งว่างทีมีอตั ราเงินเดือน
(2) ผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนัน
(3) ผูใ้ ดไม่เคยได้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีใช้วุฒติ งแต่
ั ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ตากว่
ํ านีขึนไปเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รบั แต่งตังโดยผลการสอบแข่งขัน
หรือการคัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดาํ รงตําแหน่งทีต้องใช้วุฒติ งแต่
ั ปริญญาตรีหรือเทียบ
ได้ไม่ตากว่
ํ านี เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจาก
ระดับ 3 ขึนไป ผูน้ นจะต้
ั องเป็ นผูส้ อบ แข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานทีจะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนันยังไม่ยกเลิก
(4) การรับโอนเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีต้องดําเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล ผูข้ อ
โอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มผี ูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งสาย
งานนันขึนบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มผี ูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในตําแหน่งสายงานนันขึนบัญชีรอการแต่ง
ตังอยู่
ข้อ 183 เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท้ โอนมา
ี
ตามทีกําหนดในหมวดนี ในขณะทีเป็ นพนักงานส่วนท้องถินอืน หรือข้าราชการประเภทอืนนันเป็ นเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบล
หมวด 9
การเลือนระดับ
ข้อ 184 การเลือนพนักงานส่วนตําบลขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ให้เลือนและ
แต่งตังจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกเพือดํารงตําแหน่งนันได้ หรือจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเพือดํารงตําแหน่งนัน
ข้อ 185 การเลือนและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เลือนและแต่งตัง
ตามลําดับทีในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนันแล้วแต่กรณี สําหรับการเลือนและแต่งตังจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
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ให้เลือนและแต่งตังตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัตกิ ารรับราชการ
ซึงจะต้องเป็ นผูม้ ผี ลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ 186 การเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
จากผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เลือน และแต่งตังได้ ดังนี
(1) เลือนและแต่งตังผูซ้ งได้
ึ รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแข่งขันเพือดํารงตําแหน่งนันได้ ให้ดาํ รงตําแหน่งนัน
(2) การเลือนกรณีดงั กล่าว จะเลือนขึนแต่งตังได้ต่อเมือถึงลําดับทีทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้
ตามลําดับทีในบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ สําหรับเงินเดือนทีได้รบั ให้เป็ นไปตามคุณวุฒทิ ประกาศรั
ี
บสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ
คัดเลือก
(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังตามลําดับ
ทีในบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 187 การเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนจากผูส้ อบ
คัดเลือกได้ ให้เลือนและแต่งตังได้ ดังนี
(1) หลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายงานผูป้ ฏิบตั ิให้ดาํ รงตําแหน่งในสาย
ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตัง
(2) คุณสมบัติเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งทีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง
(3) วิธีการ หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
(4) การแต่งตัง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตัง
ตามลําดับทีในบัญชีผูส้ อบคัดเลือกได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ 188 การเลือนและแต่งตังพนักงานส่วนตําบล ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนสําหรับ
ตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
(1) เลือนและแต่งตังในระดับควบขันต้น ได้แก่ เลือนและแต่งตังผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือนยังไม่ถงึ
ขันตําและผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึนโดยไม่เปลียนสายงาน ดังต่อไปนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 2 ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 3 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนัน
(2) เลือนและแต่งตังในระดับควบขันสูง ได้แก่ เลือนและแต่งตังผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ า
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ขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนโดยไม่เปลียนสายงาน
ดังต่อไปนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 3 ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนัน
(3) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง
(4) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงานตามวิธกี ารและแบบประเมิน
ท้ายประกาศกําหนดนี
(5) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผูบ้ งั คับบัญชาชันต้นบันทึก
ความเห็นว่าควรเลือนระดับได้
ในการดําเนินงานตามวรรคแรก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มี
คําสังเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน กรณีทมีี ความเห็นว่าสามารถเลือนระดับสูงขึนได้ กําหนดเวลา
หนึงเดือนนับจากผูข้ อเลือนระดับเสนอเรืองต่อผูบ้ งั คับบัญชาชันต้น
ข้อ 189 การเลือนและแต่งตังผูท้ ดํี ารงตําแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ซึงเป็ น
ผูท้ ได้
ี รบั การคัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(1) ได้รบั วุฒทิ ตรงตามคุ
ี
ณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดับทีสูงขึน โดยได้รบั ทุนรัฐบาล
ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 116 (1)
(2) ได้รบั วุฒทิ คณะกรรมการกลางพนั
ี
กงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพเิ ศษตามข้อ 116 (2)
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ คัดเลือก
(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 190 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนสําหรับตําแหน่งทีกําหนด
เป็ นตําแหน่งผู ้ปฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหน่งในกลุม่ งานธุรการหรือบริการทัวไป และกลุม่ งานทีปฏิบตั ิภารกิจหลักของส่วน
ราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ให้กาํ หนดตําแหน่งได้ถงึ ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี
(ก) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1 – 3 หรือ 4
สําหรับระดับ 5 ให้มกี ารประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

91

62

(ข) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตําแหน่งระดับ 2 – 4 หรือ 5
สําหรับระดับ 6 ให้มกี ารประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(2) ตําแหน่งในกลุม่ งานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุม่ งานทีใช้ทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว
ตามบัญชีจาํ แนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ให้กาํ หนดตําแหน่งได้ถงึ ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี
(ก) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 2 -4 หรือ 5 หรือ 6
ทังนี การกําหนดตําแหน่งตาม (1) และ (2) ระดับตําแหน่งทีจะปรับปรุง ต้องไม่สูงกว่าระดับ
ตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าทีตําแหน่งนันสังกัด
(3) คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งใน
สายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ให้เป็ นระดับ 5 และตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ให้เป็ นระดับ 6 ตาม (1)
ให้ดาํ เนินการได้เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ผี ลงานและ มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
ดังกล่าว และลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนันเปลียนไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนด
(4) การปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึนให้ดาํ เนินการได้ครังละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ พิจารณา
ปรับระดับตําแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าทีศึกษา และวิเคราะห์หน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่งเพือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมี
ประสบการณ์ (สายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึงใช้สาํ หรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานทีเริมต้น
จากระดับ 1 ขึนเป็ นระดับ 5 และตําแหน่งของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนเป็ นระดับ 6 เท่านัน
(5) ในการดําเนินการเพือศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้องมีคาํ บรรยายลักษณะงานของ
ตําแหน่งทีกําหนดไว้เดิมและทีกําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจนอาจต้องศึกษาข้อมูลเพิมเติม โดย
การสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่วนตําบลหรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพืนที การศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นรั
ั บผิดชอบ หรือโดยวิธกี ารอืน ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารงตําแหน่งระดับ 4
ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารงตําแหน่งระดับ
5 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารงตําแหน่งระดับ
5 ของสายงานนัน
(ง) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารงตําแหน่งระดับ
6 ของสายงานนัน
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(7) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืนแบบประเมิน ดังนี
(ก) เป็ นผูม้ คี ุณวุฒแิ ละคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งทีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง และ
(ข) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งและปฏิบตั หิ น้าทีในตําแหน่งสายงานทีจะเลือนขึนแต่งตัง ในระดับทีตํา
กว่าระดับของตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตัง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจนําระยะเวลาดํารง
ตําแหน่งในสายงานอืนมานับเกือกูลได้ เช่น จะเลือนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้อง เป็ นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี เป็ นต้น เว้นแต่ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ทีลักษณะงานด้านเดียวกันกับ
ตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตัง ตามบัญชีจดั กลุม่ งานทีเกียวข้องและเกือกูลกันทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.) กําหนด ในกรณีทระยะเวลาติ
ี
ดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นบั รวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ให้นบั เป็ นเวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ และ (ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ในแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 19 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 26 เมษายน 2548 มติ ก.
อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที 4/2548 เมือวันที 26 เมษายน 2548)

(ค) มีระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีแต่งตังตาม
คุณวุฒขิ องบุคคล และระดับตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตัง ดังนี
คุณวุฒิ
ตําแหน่งในสายทีเริมต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี

เลือนขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือ เคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานอืน ซึงเป็ นงานทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน ตามทีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตําดังกล่าวได้ตามบัญชีกาํ หนดกลุม่ ตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล ทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน
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- การพิจารณาคุณวุฒติ าม (ค) ต้องเป็ นคุณวุฒทิ างการศึกษาทีตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนันเท่านัน และให้พิจารณาจากวุฒทิ างการศึกษาทีระบุไว้
ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล เป็ นหลักในกรณีผูไ้ ด้รบั คุณวุฒเิ พิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยืน
ขอบันทึกเพิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนําคุณวุฒนิ นมาใช้
ั
ในการพิจารณาได้
(ง) ได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี
- เลือนระดับ 4 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน 6,910 บาท
และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 6,560 บาท
- เลือนระดับ 5 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน 8,440 บาท
และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 8,020 บาท
- เลือนระดับ 6 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน 10,390 บาท
และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 10,390 บาท(ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ใน
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 19 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 26 เมษายน 2548 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที
4/2548 เมือวันที 26 เมษายน 2548)

(8) วิธีการเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
(ก) ตําแหน่งทีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาอนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ผี ลงานและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึนดังกล่าวและลักษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตําแหน่งนันเปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่ง
ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
(ข) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตังคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพือคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตําแหน่งสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นประธาน และผู ้อํานวยการกองหรือ
หัวหน้าส่วนราชการทีเทียบเท่ากองเป็ นกรรมการ โดยมีหวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าที
- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท
จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ทจะนํ
ี ามาใช้ประเมินในแต่ละตําแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานของตําแหน่งทีจะได้รบั การแต่งตัง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลทีจะได้รบั การคัดเลือกแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน
- ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการประเมินบุคคลตามทีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไปตามวิธีการและ
แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี
(9) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดย
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่านการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกําหนด 1 เดือน หลังจากที ก.อบต.จังหวัดให้ความเห็นชอบ
ข้อ 191 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ น
ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3
(1) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 3-5 หรือ 6(ว) หรือ 7(ว)
หรือ 7 (วช) สําหรับระดับ 7(ว) ให้มกี ารประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งก่อน ทังนี การกําหนดระดับตําแหน่งที
จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า ทีพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนัน
สังกัด ยกเว้นกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลใดเห็นว่าผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายงานผูป้ ฏิบตั ิในระดับ 6 ว ผูใ้ ดเป็ นผูม้ ี
ผลงานงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึนเป็ นระดับ 7ว หรือระดับ 7 วช ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็ นการ
เฉพาะราย แม ้ว่าเมือปรับปรุงระดับตําแหน่งแล้วจะมีระดับตําแหน่งทีสูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า
(ยกเลิกความเดิม โดยใช้ ข้อความใหม่ แทน ตามแก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 1 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที 30 มกราคม
2546 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที 1/2546 เมือวันที 23 มกราคม 2546)

ทังนี การกําหนดระดับตําแหน่งทีจะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือเทียบเท่าทีตําแหน่งนันสังกัด
(2) คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งตามข้อ (1) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งใดให้
เป็ นระดับ 7(ว) ให้ดาํ เนินการได้เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผู ้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งสูงขึนดังกล่าว และลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนันเปลียนไปจาก
เดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
(3) การปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึนให้ดาํ เนินการได้ครังละไม่เกิน 1 ระดับ การจะพิจารณาปรับ
ระดับตําแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์หน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่ง เพือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที
มีประสบการณ์ ( สายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ) ซึงใช้สาํ หรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3
ขึนเป็ นระดับ 7(ว) เท่านัน
(4) ในการดําเนินการเพือศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้องมีคาํ บรรยายลักษณะงานของ
ตําแหน่งทีกําหนดไว้เดิมและทีกําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิมเติม
โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่วนตําบลหรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพืนที การศึกษาจาก
เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นรั
ั บผิดชอบ หรือโดยวิธีการอืน ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 6 (ว) ของสายงานนัน
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(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 7 (ว) ของสายงานนัน
(6) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืนแบบประเมิน ดังนี
(ก) เป็ นผูม้ คี ุณวุฒแิ ละคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง และ
(ข) มีระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตังตาม
คุณวุฒแิ ละระดับตําแหน่งทีจะแต่งตัง ดังนี
คุณวุฒิ
- คุณวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เลือนขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 6
ระดับ 7
6 ปี
7 ปี
4 ปี
5 ปี
2 ปี
3 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานอืน ซึงเป็ นงานทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกันตามทีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด มานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตําดังกล่าวได้ตามบัญชีกาํ หนดกลุม่ ตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล ทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒติ ามข้อ (ข) ต้องเป็ นคุณวุฒทิ างการศึกษาทีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนันเท่านันและให้พิจารณาจากวุฒทิ าง
การศึกษาทีระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล เป็ นหลักในกรณีผูไ้ ด้รบั คุณวุฒเิ พิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้า
รับราชการจะต้องยืนขอบันทึกเพิมลงในบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล ก่อนจึงจะนําวุฒนิ นมาใช้
ั
ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าอัตราเงินเดือน ดังนี
- เลือนระดับ 6 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน 10,390 บาท
และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 10,390 บาท
- เลือนระดับ 7 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปัจจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน 12,780 บาท
และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 12,780 บาท (ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข ้อความใหม่แทน ใน
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 19 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงวันที 26 เมษายน 2548 มติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ครังที
4/2548 เมือวันที 26 เมษายน 2548)

(7) วิธีการเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
(ก) ตําแหน่งทีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ผี ลงาน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึนดังกล่าวและลักษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ ปริมาณ
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และคุณภาพของงานของตําแหน่งนันเปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่ง ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
(ข) ให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตังคณะกรรมการประเมิน เพือคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในสายงานผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์)เลือนไหล)ประกอบด้วย
(1) ประธานให้แต่งตังจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือผูท้ เคยเป็
ี นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตําบลทีดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินสูงกว่าผูข้ อประเมินอย่างน้อย 1 ระดับ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านทีมีความชํานาญในสายงานนัน ๆ ซึงไม่เคยเป็ นข้าราชการมาก่อน
(2) กรรมการ ทีเป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล หรือผู ้ทีเคยเป็ นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตําบล ทีเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งทีขอประเมิน หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะด้านทีมีความชํานาญในสายงานนัน ๆ ซึงมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตังเลานุการ จํานวน 1 คน โดยให้
คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที
(ยกเลิกความเดิม โดยใช้ ข้อความใหม่ แทน แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 9 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ลงวันที 7 เมษายน 2547 มติ ก.อบต.
จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ ครังที 1/2546 เมือวันที 24 มีนาคม 2547)

- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท จํานวน
ผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ทจะนํ
ี ามาใช้ประเมินในแต่ละตําแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานของตําแหน่งทีจะได้รบั การแต่งตัง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลทีจะได้รบั การคัดเลือกแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน
- ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการประเมินบุคคลตามทีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไปตามวิธกี ารและ
แบบประเมินแนบท้ายประกาศนี
(8) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกําหนดหนึงเดือน หลังจากทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 192 การเลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งผู ้บริหารให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารในระดับทีสูงขึน
ในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เลือนและแต่งตังได้เมือมีตาํ แหน่งในระดับนันว่าง โดยวิธีการคัดเลือกตามทีกําหนดใน
หมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก

97

68

ข้อ 193 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับ 6 ให้เลือนและแต่งตังได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับ 6
(ก) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามทีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ข) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 6
(ค) ได้ดาํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งบริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(ง) ในรอบปี ทแล้วจนถึ
ี
งวันแต่งตังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกตังกรรมการสอบสวนทาง
วินยั
(จ) ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
(2) ตําแหน่งบริหารระดับ 7
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(ข) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(ค) ในรอบปี ทแล้วจนถึ
ี
งวันทีแต่งตังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกตังกรรมการสอบสวน
ทางวินยั
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
(3) ตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับ 8
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(ข) ต้องเป็ นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(ค) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(ง) ในรอบปี ทแล้วจนถึ
ี
งวันแต่งตังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกตังกรรมการสอบสวน
ทางวินยั
(จ) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาในระดับดีขนไป
ึ
ข้อ 194 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพือเลือนและแต่งตังผู ้ดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูบ้ ริหารในระดับทีสูงขึนในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก
ทีกําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ใช้แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบลทีกําหนดในหมวด 12
ข้อ 195 การแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารในระดับทีสูงขึนใน
องค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูเ้ ลือนและแต่งตัง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่านการคัดเลือก
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ข้อ 196 การกําหนดให้ได้รบั เงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ได้รบั เงินเดือน ทีกําหนดในหมวด 3
ข้อ 197 การเลือนพนักงานส่วนตําบลทีมีคาํ สังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั
อย่างร้ายแรง หรือมีคาํ สังลงโทษทางวินยั หรือถูกฟ้ องร้องคดีอาญาขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึน ให้เลือนและ
แต่งตังได้ตงแต่
ั วนั ทีผูบ้ งั คับบัญชาอาจเลือนขันเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลผูน้ นได้
ั เป็ นต้นไป
หมวด 10
การเลือนขันเงินเดือน
ข้อ 198 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดปฏิบตั ิตนเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าที และปฏิบตั ิราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นทีพอใจของทางราชการ ถือว่าผูน้ นมี
ั ความชอบจะได้รบั บําเหน็จ
ความชอบซึงอาจเป็ นคําชมเชย เครืองเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลือนขันเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ข้อ 199 การเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทีได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบตั ิงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นพนักงาน
ส่วนตําบล
ข้อ 200 การเลือนขันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล ทีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามทีกําหนดในหมวดนี
ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผู ้บังคับบัญชาทีจะพิจารณา
ในกรณีทไม่
ี เลือนขันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ด ให้ผูบ้ งั คับบัญชาแจ้งให้ผูน้ นทราบพร้
ั
อม
ทังเหตุผลทีไม่เลือนขันเงินเดือนให้
ข้อ 201 ในหมวดนี
"ปี" หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึงปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม ถึงวันที 31 มีนาคม
"ครึงปี หลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 เมษายน ถึงวันที 30 กันยายน
"ครึงปี ทแล้วมา"
ี
หมายความว่า ระยะเวลาครึงปี แรกหรือครึงปี หลัง ทีผ่านมาแล้วแต่กรณี
ข้อ 202 ให้ผู ้บังคับบัญชาและผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบลปี ละสองครัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (
ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดในหมวด 12
ข้อ 203 การเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ให้เลือนปี ละสองครัง ดังนี
(1) ครังทีหนึงครึงปี แรก เลือนวันที 1 เมษายนของปี ทได้
ี เลือน
(2) ครังทีสองครึงปี หลัง เลือนวันที 1 ตุลาคมของปี ถดั ไป
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ข้อ 204 การเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ให้เลือนได้ไม่เกินขันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังนัน
ข้อ 205 พนักงานส่วนตําบลซึงจะได้รับการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงขันในแต่ละครัง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในครึงปี ทแล้วมาได้
ี
ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึงผูบ้ งั คับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที
สมควรจะได้เลือนขันเงินเดือนครึงขัน
(2) ในครึงปี ทแล้วมาจนถึ
ี
งวันออกคําสังเลือนขันเงินเดือนต้องไม่ถูกสังลงโทษทางวินยั ทีหนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดทีเกียวกับการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ หรือ
ความผิดทีทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตนซึงมิใช่ความ ผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ในกรณีทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ทสมควรได้
ี
เลือนขันเงินเดือน และได้ถูกงด
เลือนขันเงินเดือนเพราะถูกสังลงโทษทางวินยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนนมาแล้ว
ั
ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเลือนขันเงินเดือนประจําครึงปี ต่อไปให้ผูน้ นตั
ั งแต่วนั ที 1 เมษายน หรือวันที 1 ตุลาคม ของครังทีจะ
ได้เลือนเป็ นต้นไป
(3) ในครึงปี ทแล้วมาต้
ี
องไม่ถูกสังพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึงปี ทแล้วมาต้
ี
องไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(5) ในครึงปี ทแล้วมาได้
ี
รบั บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสีเดือน
(6) ในครึงปี ทแล้วมาถ้
ี
าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาอบรมหรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตําบลไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการในครึงปี ทแล้วมาเป็
ี
นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสีเดือน
(7) ในครึงปี ทแล้วมาต้
ี
องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครังทีประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายกําหนดเป็ นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องทีอันเป็ นทีตังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(8) ในครึงปี ทแล้วมาต้
ี
องมีเวลาปฏิบตั ริ าชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยีสิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาดังต่อไปนี
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เฉพาะ
วันลาทีมีสทิ ธิได้รบั เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึงจําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหก
สิบวันทําการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีหรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที
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(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่ วยทีไม่ใช่วนั
ลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้นบั เฉพาะวันทําการ
ข้อ 206 พนักงานส่วนตําบลซึงจะได้รับการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนหนึงขันในแต่ละครังต้อง
เป็ นผู ้อยู่ในหลักเกณฑ์ทจะได้
ี รบั การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงขันตามข้อ 205 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึงหรือหลายประการดังต่อไปนีด้วย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียงต่
ิ อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่างทีดีได้
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริเริมในเรืองใดเรืองหนึง หรือได้คน้ คว้าหรือประดิษฐ์สงใดสิ
ิ งหนึง
ซึงเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นพิเศษ
และทางราชการได้ดาํ เนินการตามความคิดริเริมหรือได้รบั รองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิงประดิษฐ์นนั
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีมีสถานการณ์ตรากตรําเสียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสูท้ เสี
ี ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวติ เป็ นกรณีพเิ ศษ
(4) ปฏิบตั ิงานทีมีภาระหน้าทีหนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็ น
พิเศษ และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าทีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนือย ยากลําบากเป็ นพิเศษและงาน
นันได้ผลดียงเป็
ิ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จเป็ นผลดียงแก่
ิ
ประเทศชาติ
ข้อ 207 การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตาม ข้อ 205 และข้อ 206 ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาชันต้นหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานทีได้ดาํ เนินการ
ตามข้อ 202 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน ครังทีหนึงและครังทีสอง โดยพิจารณาประกอบกับ
ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตําบลและข้อ
ควรพิจารณาอืน ๆ ของผูน้ นั แล้วรายงานผลการพิจารณานัน พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึน
ไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง ให้ผู ้บังคับบัญชาชันเหนือแต่ละระดับทีได้รบั รายงานเสนอ
ความเห็นเพือประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
ข้อ 208 การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและผลสัมฤทธิของงาน ให้นบั ช่วงเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการและการปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ในครึงปี ทแล้วมาเป็
ี
นเกณฑ์ เว้นแต่ผูอ้ ยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 205 (5) หรือ (6) ให้นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ริ าชการไม่นอ้ ยกว่าสีเดือนเป็ นเกณฑ์พจิ ารณา
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ในกรณีทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูใ้ ดโอน เลือนตําแหน่ง ย้าย สับเปลียนหน้าทีไปช่วยราชการใน
หน่วยราชการอืน ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเหนือหน้าทีหรืองานพิเศษอืนใด หรือลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ในครึงปี ทแล้วมาให้
ี
นาํ ผลการปฏิบตั ริ าชการและการปฏิบตั ิงานของผูน้ นทุ
ั ก
ตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 209 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณารายงานผลจากผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 207 ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ทจะ
ี
ได้รบั การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงขันตามข้อ 205 และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตําบล ให้
เลือนขันเงินเดือนให้แก่ผูน้ นครึ
ั งขัน ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผูน้ นมี
ั ผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ
206 ให้เลือนขันเงินเดือนให้แก่ผูน้ นหนึ
ั งขัน
ในกรณีทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั การเลือนขันเงินเดือน ครึงปี แรกไม่ถงึ หนึงขันถ้าในการ
พิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงปี หลัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ครึงปี แรกกับครึงปี หลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการทีจะได้รบั การเลือนขันเงินเดือนหนึงขันสําหรับปี นนั
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีคาํ สังให้เลือนขันเงินเดือนรวมทังปี ของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
เป็ นจํานวนหนึงขันครึงได้ แต่ผลการปฏิบตั ิงานทังปี ของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นจะต้
ั องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึงหรือหลายประการดังต่อไปนีด้วย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลดีต่อทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริเริมในเรืองใดเรืองหนึง หรือได้คน้ คว้า หรือประดิษฐ์สงใดสิ
ิ งหนึง
ซึงเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีมีสถานการณ์ตรากตรําเสียงอันตราย หรือมีการต่อสูท้ เสี
ี ยงต่อความ
ปลอดภัยของชีวติ
(4) ปฏิบตั ิงานทีมีภาระหน้าทีหนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าทีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนือย ยากลําบากและงานนันได้
ผลดีเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จเป็ นผลดีแก่
ประเทศชาติ
ในกรณีทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูใ้ ดมีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ทควรจะได้
ี
รบั การเลือนขันเงินเดือน
ครึงปี แรกหนึงขัน แต่ไม่อาจสังเลือนขันเงินเดือนหนึงขันให้ได้ เพราะมีข ้อจํากัดเกียวกับจํานวนเงินทีจะใช้เลือนขัน
เงินเดือนของส่วนราชการนัน ถ้าในการเลือนขันเงินเดือนครึงปี หลัง พนักงานส่วนตําบลผูน้ นมี
ั ผลการปฏิบตั ิงานอยู่ใน
เกณฑ์ได้รบั การเลือนขันเงินเดือนหนึงขันอีก และไม่มขี ้อจํากัดเกียวกับจํานวนเงินทีจะใช้เลือนขันเงินเดือนในคราวนัน
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีคาํ สังให้เลือนขันเงินเดือนรวมทังปี ของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
เป็ นจํานวนสองขันได้
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ข้อ 210 การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงในครึงปี ทแล้วมา
ี
ได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (8) (ช) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณาสังเลือนได้ครังละไม่เกินครึงขันเมือผูน้ นกลั
ั บมาปฏิบตั หิ น้าทีราชการ โดยให้สงเลื
ั อน
ย้อนหลังไปในแต่ละครังทีควรจะได้เลือน ทังนี ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ข้อ 211 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เห็นสมควรให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้เลือนขันเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มคี าํ สังแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนพนักงานส่วนตําบลผูน้ นว่
ั ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนมีคาํ สังเลือนขันเงินเดือน ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลรอการเลือนขันเงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลือนขันเงินเดือนไว้
ด้วย เมือการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาดังนี
(1) ถ้าผูถ้ กู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไม่มคี วามผิด หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้
สังเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครังให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไป
ในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้ แม ้ว่าผูน้ นจะได้
ั
ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าผูถ้ กู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขันเงินเดือน
ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครังให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการ
เลือนไว้ในครังทีจะถูกลงโทษ ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอืนทีมิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนในครังทีจะได้เลือนขันเงินเดือนครังสุดท้าย
แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งด
เลือนขันเงินเดือนทีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้ในวันที 30
กันยายนของครึงปี สุดท้ายก่อนทีผูน้ นจะพ้
ั นจากราชการ ส่วนในครังอืนให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง
ทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
(3) ถ้าผูม้ อี าํ นาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนมีคาํ สังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
หรือมีคาํ สังให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลือนขันเงินเดือนทุกครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูท้ ถูี กแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนว่า
กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 212 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เห็นสมควรให้ผูใ้ ดได้เลือนขันเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผูน้ นถู
ั กฟ้ องคดีอาญาในความผิดทีเกียวกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการหรือความผิดทีทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตน ซึงมิใช่ความผิดทีได้กระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีพนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับฟ้ องคดีนนั
แล้วก่อนมีคาํ สังเลือนขันเงินเดือน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลรอการเลือนขันเงินเดือนไว้
ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลือนขันเงินเดือนไว้ดว้ ย เมือศาลได้มีคาํ พิพากษาแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา ดังนี
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(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผูน้ นไม่
ั มคี วามผิด ให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ได้ถ ้าได้รอ
การเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครัง ให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
แม ้ว่าผูน้ นจะได้
ั
ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการ เลือนไว้
ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครัง ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ในครังทีศาลพิพากษาให้ลงโทษ
ถ้าผูน้ นได้ออกจากราชการไปแล้วด้
ั
วยเหตุอืนทีมิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนในครังทีจะได้เลือนขันเงินเดือนครังสุดท้าย แต่ถา้ เป็ นผู ้พ้นจากราชการไปเพราะ
เหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้ในวันที 30 กันยายนของครึงปี สุดท้ายก่อนทีผู ้
นันจะพ้นจากราชการ ส่วนในครังอืนให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลือนขันเงินเดือน ทุกครังทีได้
รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูท้ ถูี กฟ้ องคดีอาญาหลายคดีให้แยก
พิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
ข้อ 213 ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รอการเลือนขันเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไว้ เพราะเหตุถกู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 211 และเหตุถกู ฟ้ องคดีอาญาตามข้อ
212 ให้ผูม้ อี าํ นาจดังกล่าวรอการเลือนขันเงินเดือนผูน้ นไว้จนกว่
ั
าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินยั แล้วเสร็จ
และจนกว่าศาลมีคาํ พิพากษาแล้วจึงให้ผูม้ อี าํ นาจสังเลือนขันเงินเดือนพิจารณาการเลือนขันเงินเดือนตามข้อ 211 (1) (2)
หรือ (3) หรือตามข้อ 212 (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ทังนี โดยถือเกณฑ์จาํ นวนครังทีจะต้องงดเลือนขัน
เงินเดือนทีมากกว่าเป็ นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ ผูน้ นได้พ้
ั นจากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตัง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 211 หรือตามผลของการถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้อ 212 กรณีใดกรณีหนึง จึงจะ
พิจารณาการเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ได้ตามผลของกรณีนนโดยไม่
ั
ตอ้ งรอผลของอีกกรณีหนึง
ข้อ 214 ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นสมควร
เลือนขันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ด แต่ผูน้ นจะต้
ั องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังเลือนขันเงินเดือน
เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้ผูน้ นในวั
ั นที 30 กันยายนของครึงปี สุดท้ายก่อนทีจะพ้นจากราชการ
ข้อ 215 ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นสมควร
สมควรเลือนขันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ด แต่ผูน้ นได้ตายในหรื
ั
อหลังวันที 1 เมษายน หรือวันที 1 ตุลาคม
หรือออกจากราชการไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หลังวันที 1 เมษายนหรือวันที 1 ตุลาคม แต่ก่อนทีจะมี คําสังเลือนขัน
เงินเดือนในแต่ละครัง ผูม้ อี าํ นาจสังเลือนขันเงินเดือนจะสังเลือนขันเงินเดือนให้ผูน้ นย้อนหลั
ั
งไปถึงวันที 1 เมษายนหรือ
วันที 1 ตุลาคมครึงปี ทจะได้
ี เลือนนันก็ได้ แต่ถ ้าผูน้ นได้
ั พน้ จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินไปก่อนทีจะมีคาํ สังเลือนขันเงินเดือนเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
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ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะสังเลือนขันเงินเดือนให้ผูน้ นย้อนหลั
ั
งไปถึงวันที 30 กันยายน
ของครึงปี สุดท้ายทีจะได้เลือนนันก็ได้
ข้อ 216 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจะเลื
ี อนขันเงินเดือนได้ครึงขันตามข้อ
205 เนืองจากขาดคุณสมบัติเกียวกับระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ การลา หรือการมาทํางานสายตามทีกําหนด แต่
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นสมควรเลือนขันเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็ นกรณี
พิเศษ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
เพือพิจารณาอนุมตั ิให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนเป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 217 การเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ให้ดาํ เนินการตามข้อ 199 โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง เพือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในหมวดนี และให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจสังเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่ง ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
ข้อ 218 ในการกําหนดโควต้าการเลือนขันเงินเดือนกรณีพเิ ศษ กําหนดวงเงินทีใช้ในการเลือน
ขันเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามที คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
ข้อ 219 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดถึงแก่ความตาย เนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณาเลือนขันเงินเดือนให้ผูน้ นเป็
ั นกรณีพเิ ศษ เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ทังนี ให้นาํ กฎหมายหรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 220 ให้ผู ้บังคับบัญชาชันต้นของพนักงานส่วนตําบลผูถ้ งึ แก่ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ เป็ นผูม้ หี น้าทีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยรวบรวมเอกสารที
เกียวข้อง แล้วเสนอให้ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพเิ ศษ ตามวรรคหนึง
ให้กาํ หนดรายละเอียด ดังนี
(1) ชือพนักงานส่วนตําบลผู ้ถึงแก่ความตาย และประวัตกิ ารรับราชการของพนักงานส่วนตําบลผู ้
ถึงแก่ความตาย
(2) รายงานเหตุทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูน้ นถึ
ั งแก่ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพเิ ศษเพือประโยชน์ในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการทีออกเกียวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอืน ๆ ทีมีความจําเป็ นเพือประกอบการพิจารณา
ข้อ 221 เมือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั รายงานดังกล่าวแล้ว ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง จํานวนไม่เกิน 3 คน
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ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู ้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพือพิจารณารายงาน
การขอเลือนขันเงินเดือนกรณีพเิ ศษของพนักงานส่วนตําบลผูถ้ งึ แก่ความตายเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ข้อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พจิ ารณารายงานการขอเลือนขันเงินเดือนกรณี
พิเศษตามข้อ 220 โดยให้พจิ ารณา ดังนี
(1) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นถึ
ั งแก่ความตาย เนืองจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
(2) เหตุททํี าให้ถงึ แก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูต้ าย หรือ
จากความผิดของผูต้ าย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลือนขันเงินเดือนให้เป็ นกรณีพเิ ศษ เพือประโยชน์ในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ
ข้อ 223 เมือคณะกรรมการได้พจิ ารณาตามข้อ 222 แล้ว ให้เสนอความเห็นในการพิจารณา
การเลือนขันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผูถ้ งึ แก่ความตายเป็ นกรณีพเิ ศษ เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพือพิจารณา
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอเรืองการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนกรณี
พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 224 การสังเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ผูถ้ งึ แก่ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการดังกล่าว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นผูม้ อี าํ นาจสังตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ 223 โดยให้มผี ลเพือ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเท่านัน
หมวด 11
ระเบียบเกียวกับการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 225 ให้กําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
(ก) องค์การบริหารส่วนตําบล ชัน 1 กําหนดให้เป็ นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่
(ข) องค์การบริหารส่วนตําบล ชัน 2 และ ชัน 3 กําหนดให้เป็ นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดกลาง
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบล ชัน 4 และ ชัน 5 กําหนดให้เป็ นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดเล็ก
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ข้อ 226 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจหน้าทีตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และกฎหมายอืนทีกําหนดอํานาจหน้าทีให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึง ให้คาํ นึงถึงความต้องการ และความเหมาะสม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้มกี ารแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี
(1) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(2) กอง หรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็ นกองหรือเป็ นส่วน
ข้อ 227 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการทีเรียกชือ อย่างอืน
ตามข้อ 226 วรรคสอง (2) ซึงถือว่าเป็ นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
(1) กองคลัง หรือส่วนการคลัง
(2) กองช่าง หรือส่วนโยธา
ส่วนราชการทีองค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศกําหนดได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร
(2) กองหรือส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
(4) กองหรือส่วนราชการอืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ข้อ 228 ภายใต้บงั คับข้อ 229 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศกําหนดกองหรือ
ส่วนราชการอืนได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็ นขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 229 ในการประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
จัดทําเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้กาํ หนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที
เรียกชืออย่างอืนภายในกรอบทีกําหนด ดังนี
(1) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้มหี น้าทีความรับผิดชอบเกียวกับราชการ
ทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการทีมิได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทังกํากับและเร่งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่วน ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้
เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) กองคลัง หรือส่วนการคลัง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับงานการจ่าย การรับ
การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกียวกับเงินเดือนค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอืน ๆ งานเกียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
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การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําปี งานเกียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลและงานอืน ๆ
ทีเกียวข้องและทีได้รบั
มอบหมาย
(3) กองช่าง หรือส่วนโยธา มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับการสํารวจ ออกแบบ
การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิ งานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครืองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบตั ิงานเครืองจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะ งานเกียวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํามันเชือเพลิง และงานอืน ๆ ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
ข้อ 230 การกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศจัดตังขึน ให้กาํ หนดให้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีกฎหมายกําหนดหรือภารกิจหน้าทีทีองค์การบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบตั ิ
และการกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบดังกล่าว ต้องมีความชัดเจนและไม่ซาซ้
ํ อนระหว่างกองหรือส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล นัน
ข้อ 231 การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กองหรือส่วน
ราชการทีเรียกชืออย่างอืน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พจิ ารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นตามภารกิจหน้าทีและปริมาณงานของส่วนราชการนัน โดยจัดแบ่ง ฝ่ าย กลุม่ หรือชืองานอืนใดเป็ นจํานวน
เท่าใดตามทีเห็นสมควรและเป็ นทีเข้าใจได้ถงึ ภารกิจหน้าทีของฝ่ ายหรือกลุม่ งานนัน
(2) การกําหนดอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในทีได้จดั แบ่งนัน
จะต้องกําหนดให้มคี วามชัดเจน ไม่ซาซ้
ํ อนกับส่วนราชการอืน และต้องอยู่ภายในกรอบอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ
ของกองหรือส่วนราชการนัน
ข้อ 232 การประกาศกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดอํานาจหน้าที
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 และ ข้อ 231 ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล จัดทําเป็ นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ลงนามในประกาศใช้บงั คับต่อไป
ข้อ 233 การจัดตังกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนขึนใหม่ เพือรองรับภารกิจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือการปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึงมีการจัดตังกอง
หรือส่วนราชการขึนใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอเหตุผลความจําเป็ น และร่างประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนดกองหรือส่วนราชการขึนใหม่ เพือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยให้มรี ายการ ดังนี
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(1)
(2)
(3)
(4)

เหตุผล ความจําเป็ นทีต้องจัดตังกองหรือส่วนราชการขึนใหม่
ชือกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน
ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตังเป็ น
หน่วยงานระดับกองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลในส่วนราชการนัน
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดส่วนราชการทีปรับปรุงใหม่ โดย
กําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนและ
การจัดแบ่งส่วนราชการภายในตามข้อ 232
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คาํ นึงถึงภารกิจอํานาจ
หน้าที ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลตามทีกฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน
และความจําเป็ นความเหมาะสม ตลอดทังอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 234 เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พจิ ารณาการขอจัดตังหรือ
ปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการตามข้อ 233 แล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) กรณี มมี ติเห็นชอบการจัดตังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กําลังพนักงานส่วนตําบลทีกําหนดในกองหรือส่วนราชการทีจัดตังขึนใหม่ เป็ นการปรับเกลียมาจากกองหรือส่วนราชการ
อืนภายในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่เพิมอัตรากําลัง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลง
นามในประกาศใช้บงั คับ และดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(2) กรณี มมี ติเห็นชอบการจัดตังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบลทีกําหนดในกองหรือส่วนราชการทีจัดตังขึนใหม่ ซึงเป็ นการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลงนามในประกาศใช้บงั คับและดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(3) กรณี มมี ติเป็ นประการอืนใด ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นัน
ข้อ 235 อํานาจหน้าทีของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ในการควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ข้อ 236 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบตั ริ าชการประจําในองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และลําดับความสําคัญของ แผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามนโยบายของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล รวมทังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล
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(2) เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้มรี องปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นผูช้ ่วยสังและปฏิบตั ริ าชการด้วยก็ได้
ในกรณีทมีี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจหน้าทีตามทีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ข้อ 237 ให้สาํ นักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีหวั หน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลคนหนึง เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลู กจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนัน
ข้อ 238 ในกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน มีผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทีเรียกชืออย่างอืนคนหนึงเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการของกองหรือส่วนราชการนัน
ข้อ 239 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนดให้
ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งใดทีมิได้กาํ หนดไว้ตามประกาศนี บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลในส่วนราชการ
ใด ฐานะใด ให้เป็ นไปตามทีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายโดยทําเป็ นหนังสือ
ข้อ 240 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจในการสังการอนุญาต
การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ิกิจการทีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบตั ิ หรือดําเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผูด้ าํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้ ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจในการสังการอนุญาต
การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิราชการ หรือการดําเนินการอืนทีผูด้ าํ รงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ หรือดําเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรืองใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรืองนัน มิได้กาํ หนดเรืองการมอบอํานาจไว้เป็ นอย่างอืน หรือมิได้ห ้ามเรืองการมอบอํานาจ
ไว้ ผูด้ าํ รงตําแหน่งนันอาจมอบอํานาจให้ผูด้ าํ รงตําแหน่งอืนปฏิบตั ิราชการแทนได้ ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู ้อํานวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
(3) ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน อาจมอบให้พนักงานส่วนตําบล
ในกองหรือส่วนราชการนัน
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การมอบอํานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนตามวรรคสองให้ทาํ เป็ นหนังสือ
ข้อ 241 เมือมีการมอบอํานาจตามข้อ 240 โดยชอบแล้ว ผูร้ บั มอบอํานาจมีหน้าทีต้องรับมอบ
อํานาจนัน และจะมอบอํานาจนันให้แก่ผูด้ าํ รงตําแหน่งอืนต่อไปไม่ได้
ข้อ 242 ในการมอบอํานาจตามข้อ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผูม้ อบอํานาจพิจารณา
ถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบตั ิราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหน่งของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจต้องปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รบั มอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอํานาจดังกล่าว
เมือได้รบั มอบอํานาจแล้ว ผูม้ อบอํานาจมีหน้าทีกํากับติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ ของผู ้รับมอบ
อํานาจ และให้มอี าํ นาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตั ิราชการของผูร้ บั มอบอํานาจได้
ข้อ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีที
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 244 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีทไม่
ี มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นผู ้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลายคน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งตังรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคนใดคนหนึงเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้าไม่มผี ูด้ าํ รงตําแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งตังพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบล ซึงดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้า
ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
ในกรณีทไม่
ี มรี องปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จะแต่งตังพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลซึงดํารงตําแหน่ง
ไม่ตากว่
ํ าผู ้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีทไม่
ี มี
ผูด้ าํ รง ตําแหน่งผู ้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่งตังพนักงานส่วนตําบลในกองหรือส่วนราชการนันคนใดคนหนึงทีเห็นสมควรให้เป็ น ผูร้ กั ษา
ราชการแทนได้ แต่เพือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการในกองหรือส่วนราชการนัน ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตังพนักงานส่วนตําบลคนใดคนหนึงซึงดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ า
ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน เป็นผูร้ กั ษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผูร้ กั ษาราชการแทนมีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูซ้ งตนแทนในกรณี
ึ
ทมีี ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ใด หรือผูร้ กั ษาราชการแทนผูด้ าํ รงตําแหน่งนันมอบหมาย หรือมอบอํานาจให้ผูด้ าํ รงตําแหน่งอืนปฏิบตั ิราชการแทน
ให้ผูป้ ฏิบตั ิราชการแทนมีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูซ้ งมอบหมายหรื
ึ
อมอบอํานาจ
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ในกรณีทมีี กฎหมายอืนแต่งตังให้ผูด้ าํ รงตําแหน่งใดเป็ นกรรมการ หรือให้มอี าํ นาจหน้าทีอย่างใด
ให้ผูร้ กั ษาราชการแทนหรือผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน มีอาํ นาจหน้าทีเป็ นกรรมการหรือมีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งนันในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบตั ิราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนตามทีกําหนดในประกาศนี ไม่กระทบกระเทือนอํานาจ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ซึงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาทีจะแต่งตังพนักงานส่วนตําบลอืน เป็ นผูร้ กั ษา
ราชการแทนตามอํานาจหน้าทีทีมีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีทมีี การแต่งตังผูร้ กั ษาราชการแทนตามวรรคหนึง ให้ผู ้ดํารงตําแหน่งรองหรือผูช้ ่วยพ้นจาก
ความเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนนับแต่เวลาทีผูไ้ ด้รบั การแต่งตังตามวรรคหนึงเข้ารับหน้าที
ข้อ 248 ในกรณีทตํี าแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งอืนว่างลงหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิราชการได้ และเป็ นกรณีทมิี ได้มกี ารกําหนดไว้เกียวกับการปฏิบตั ิราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจสังให้พนักงานส่วนตําบลทีเห็นสมควรโดยให้พจิ ารณาถึง
ความรูค้ วามสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รกั ษาการในตําแหน่งนันได้
ผูร้ กั ษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึง ให้มอี าํ นาจหน้าทีตามตําแหน่งทีรักษาการนัน ในกรณีทมีี
กฎหมายอืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ คําสังผูบ้ งั คับบัญชา
แต่งตังให้ผูด้ าํ รงตําแหน่งนัน เป็ นกรรมการ หรือให้มอี าํ นาจหน้าทีใด ก็ให้ผูร้ กั ษาการในตําแหน่งทําหน้าทีกรรมการหรือมี
อํานาจหน้าทีอย่างนัน ในระหว่างทีรักษาการในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด 12
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที 1
การสังพนักงานส่วนตําบลประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 249 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอาํ นาจสังพนักงานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นการชัวคราว โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าทีเดิมได้ ในกรณีทมีี เหตุผลความจําเป็ น ดังต่อไปนี
(1) เมือพนักงานส่วนตําบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทีสงสัยว่ากระทําผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง หรือถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกรณีทถูี กฟ้ องนัน พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่างให้และถ้าให้ผูน้ นคงอยู
ั
่ในตําแหน่งหน้าที
เดิมต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(2) เมือพนักงานส่วนตําบลกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่าเป็ นผู ้
กระทําความผิดอาญา และผูม้ อี าํ นาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงทีปรากฏตามคําพิพากษาถึงทีสุดนันได้ความ
ประจักษ์ชดั อยู่แล้วว่าการกระทําหรือละเว้นกระทําการนันเป็ นความผิดวินยั ร้ายแรง
(3) เมือพนักงานส่วนตําบลละทิงหรือทอดทิงหน้าทีราชการ และผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควร และการละทิงหรือทอดทิงหน้าทีราชการนันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
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(4) เมือพนักงานส่วนตําบลกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รบั สารภาพเป็ นหนังสือต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือให้ถ ้อยคํารับสารภาพต่อผูม้ หี น้าทีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
วินยั การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั และได้มกี ารบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็ นหนังสือ
(5) เมือพนักงานส่วนตําบลมีกรณีถูกแต่งตังคณะกรรมการขึนทําการสอบสวนในกรณีถูก
กล่าวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานส่วนตําบล
(6) เมือพนักงานส่วนตําบลมีกรณีถูกแต่งตังคณะกรรมการขึนทําการสอบสวน หรือมีการใช้
สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถกู กล่าวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันทีจะ
ปฏิบตั ิราชการ บกพร่องในหน้าทีราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีราชการหรือมีกรณีทปรากฏ
ี
ชัดแจ้งตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับวินยั การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั
(7) เมือพนักงานส่วนตําบลผูด้ าํ รงตําแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็ นทีสงสัยว่ามี
พฤติการณ์ไม่เหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งนันซึงผูบ้ งั คับบัญชาได้สบื สวนแล้วเห็นว่ากรณีมมี ลู และถ้า
ให้ผูน้ นคงอยู
ั
่ในตําแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมือพนักงานส่วนตําบลได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9) เมือพนักงานส่วนตําบลได้รบั อนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึงไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
หรือไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
(10) เมือพนักงานส่วนตําบลได้รบั ทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ไปศึกษา
หรือฝึ กอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(11) กรณีอืนทีมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษเพือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รบั ความ เห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 250 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบการสังพนักงานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นการชัวคราว ให้แสดงรายละเอียดใน
คําเสนอขอ ดังต่อไปนี
(1) คําชีแจง เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาทีจะสังพนักงาน
ส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ทังนี ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสังประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามข้อ 249 (8) (9) และ(10) ให้สงได้
ั ไม่เกินระยะเวลาทีผูน้ นได้
ั รบั อนุญาตให้ลา
(2) หน้าทีและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการทีจะมอบหมายแก่ผูถ้ ูกสังให้ประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบล ยกเว้นกรณีตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)
ข้อ 251 การสังพนักงานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นการชัวคราว ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
สังได้ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ทีถูกสังให้ประจํา เว้นแต่ กรณีสงประจํ
ั
าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) ให้สงได้
ั ไม่เกินระยะเวลาทีผูน้ นได้
ั รบั อนุญาตให้ลา
เมือมีการสังพนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว และถ้าประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษทีจะต้องสัง ให้ผูน้ นประจํ
ั
าต่อไปอีก
เกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
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ได้อีกไม่เกินหนึงปี ทังนี ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกําหนดเวลาเดิมไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีทมีี เหตุผล
ความจําเป็ นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวัน
ครบกําหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาํ ความตามข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบการสังพนักงานส่วนตําบลให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นการชัวคราวตามข้อ 249 (8) (9) (10)
หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า เพือประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
และให้มเี จ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทดแทนในตําแหน่งผู ้ทีถูกสังให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลดําเนินการตามข้อ 250 (1) และ (2) และให้เสนอขอกําหนดตําแหน่งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเพิมใหม่
เพือรองรับพนักงานส่วนตําบล ผูถ้ กู สังให้ประจําดังกล่าวเป็ นการเฉพาะตัว โดยให้กาํ หนดเป็ นเงือนไขว่า หากตําแหน่ง
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงให้ยุบเลิกตําแหน่งได้
เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง
แล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สังพนักงานส่วนตําบลผูน้ นให้
ั ประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 251
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 253 เมือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังผูใ้ ดให้ประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยมีเหตุผลความจําเป็ นในกรณีใดแล้ว เมือหมดความจําเป็ นหรือครบกําหนดเวลาตามข้อ 251 ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) สังให้ผูน้ นดํ
ั ารงตําแหน่งเดิม หรือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดียวกับทีผูน้ นมี
ั คุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
ข้อ 254 การให้พน้ จากตําแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือน การแต่งตัง การเลือนขันเงินเดือน
การดําเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตําบลทีถูกสังให้ ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นการชัวคราวให้ถอื เสมือนว่าผู ้ถูกสังนันดํารงตําแหน่งเดิม
ส่วนที 2
การสังพนักงานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 255 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจสังให้พนักงานส่วนตําบลใน
ส่วนราชการหนึงไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในอีกส่วนราชการหนึงในองค์การบริหารส่วนตําบล เดียวกันเป็ นการชัวคราวได้
โดยไม่ขาดจากหน้าทีในตําแหน่งเดิม
การสังให้พนักงานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการตามวรรคหนึง ให้คาํ นึงถึงภารกิจหน้าทีทีต้อง
ไปปฏิบตั ิว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนตําบลผูน้ นด้
ั วย
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ข้อ 256 ห้ามสังให้พนักงานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในองค์การบริหารส่วนตําบลอืน
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถินอืน เว้นแต่กรณีมคี วามจําเป็ นและสําคัญอย่างยิง
เพือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจสังให้พนักงานส่วนตําบล
ไปช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลอืน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถินอืนได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดเป็ นหลัก
และต้องอยู่ภายใต้เงือนไขดังนี
(1) องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานทีจะขอยืมตัวพนักงานส่วนตําบล ได้ทาํ ความ
ตกลงกันโดยทําเป็ นหนังสือ
(2) พนักงานส่วนตําบลผูท้ จะถู
ี กสังให้ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการจะต้องสมัครใจทีจะไปช่วยปฏิบตั ิ
ราชการในหน่วยราชการอืนนัน โดยมีหนังสือยินยอม
(3) พนักงานส่วนตําบลผูน้ นต้
ั องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในงานตามภารกิจทีไปช่วยปฏิบตั ิ
ราชการนัน และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นด้
ั วย
(4) การสังให้พนักงานส่วนตําบลไปช่วยปฏิบตั ิราชการ ให้สงได้
ั เป็ นการชัวคราวครังละไม่เกิน
6 เดือน และในกรณีเกียวเนืองกันให้สงช่
ั วยปฏิบตั ริ าชการได้ไม่เกิน 2 ครัง และเมือครบกําหนดแล้วให้ส่งตัว
พนักงานส่วนตําบลผูน้ นคื
ั นองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ 257 การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินอืนมาช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนที 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผูไ้ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการ เป็ นพนักงาน
ส่วนตําบลก่อนมอบหมายหน้าทีให้ปฏิบตั ิเพือให้รูร้ ะเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบตั ิราชการ บทบาท
และหน้าทีของพนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และแนวทางปฏิบตั ิตน
เพือเป็ นพนักงานส่วนตําบลทีดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ 258 ต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช่นการพัฒนาด้านความรูพ้ นฐานในการ
ื
ปฏิบตั ิราชการ ให้ใช้วธิ ีการฝึ กอบรมในห้องฝึ กอบรม การฝึ กอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิมเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็ นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ทังนี องค์การบริหารส่วนตําบลทีจะดําเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเป็ นหลักสูตรหลัก และเพิมเติมหลักสูตร
ตามความจําเป็ นทีองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
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ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเกียวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วธิ กี ารพัฒนาอืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผูบ้ งั คับบัญชา และการฝึ กภาคสนาม
ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลนี อาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอืนหรือภาคเอกชนก็ได้
ข้อ 262 การดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลผูไ้ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี ให้กระทํา
ภายในระยะเวลาทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นยั
ั งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลผูไ้ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทําในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็ นไปตามหลักสูตรทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรูพ้ นฐานในการปฏิ
ื
บตั ริ าชการสําหรับพนักงานส่วนตําบล
บรรจุใหม่ และการพัฒนาเกียวกับงานในหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล
(3) การเลือกวิธกี ารพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้เลือกวิธีการใดวิธกี ารหนึงหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กนั ไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การงบประมาณ สือการฝึ กอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนทีรับผิดชอบการฝึ กอบรม และกลุม่ เป้ าหมายทีจะเข้ารับการอบรม
(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดยประเมินความรูแ้ ละทักษะตลอดจนทัศนคติของผู ้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการ
นําผลไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 264 ให้ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีพัฒนาผู ้อยู่ใต้บงั คับบัญชา เพือเพิมพูนความรู ้ ทักษะ
ทัศนคติทดีี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 265 ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าทีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู ้
อยู่ใต้บงั คับบัญชาทีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทังผู ้อยู่ใต้บงั คับบัญชาทีเพิงย้ายหรือโอนมาดํารงตําแหน่ง
ซึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 266 การพัฒนาผู ้อยู่ใต้บงั คับบัญชานัน ผูบ้ งั คับบัญชาอาจเป็ นผูด้ าํ เนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผูท้ เหมาะสมดํ
ี
าเนินการ โดยเลือกวิธที เหมาะสมกั
ี
บการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ น
กลุม่ ซึงอาจใช้วธิ ีการฝึ กอบรมหรือวิธีการพัฒนาอืน ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็ นในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปญั หาในการปฏิบตั ิงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาเอง
ข้อ 267 การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัน ต้องพัฒนาทัง 5 ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรูท้ วไปในการปฏิ
ั
บตั ิงาน ได้แก่ ความรูท้ เกี
ี ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน โดยทัวไป
เช่น ระเบียบกฏหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) ด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของตําแหน่งหนึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ กอบรม งานพิมพ์ดดี งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดทีเกียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็ นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพทีดี ส่งเสริมให้สามารถ ปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับบุคคลอืนได้อย่างราบรืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสือสารและสือความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็ นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุข
ข้อ 268 ขันตอนการพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา แบ่งได้ดงั นี
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทําดังนี
(ก) การหาความจําเป็ นในการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รบั การพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
(ข) ประเภทของความจําเป็ น ได้แก่ ด้านความรูท้ วไปในการปฏิ
ั
บตั ิงาน ด้านความรูแ้ ละ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ให้กระทําดังนี
(ก) การเลือกวิธีพฒั นาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทีเหมาะสม เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้ ข้อมูลที
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู ้อยู่ใต้บงั คับบัญชาจากการหาความจําเป็ นในการพัฒนาแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาควรนําข้อมูล
เหล่านันมาพิจารณากําหนดกลุม่ เป้ าหมาย และเรืองทีผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจําเป็ นต้อง ได้รบั การพัฒนา ได้แก่
การคัดเลือกกลุม่ บุคคลทีสมควรจะได้รบั การพัฒนา และเลือกประเด็นทีจะให้มกี ารพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธกี ารพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู ้ การสับเปลียนหน้าทีความรับผิดชอบ
การฝึ กอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนา เป็ นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ผู ้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง
โดยอาจจัดทําเป็ นโครงการเพือดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนทีมีความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านเป็ นผูด้ าํ เนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหมันติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มี
การประเมินผลการพัฒนา เมือผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู ้นันได้รบั การพัฒนาแล้ว
ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพือเพิมพูน
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติทดีี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบตั ิ หน้าทีราชการในตําแหน่งนันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหนึง ต้องกําหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด โดยให้กาํ หนดเป็ น
แผน การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน
ข้อ 270 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นกรรมการ
(3) ผูอ้ าํ นวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอืน เป็ นกรรมการ
(4) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป็นการหาความจําเป็ นใน การพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล การศึกษาวิเคราะห์ถงึ ความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ทังในฐานะ
ตัวบุคคล และฐานะตําแหน่งตามทีกําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดทัง
ความจําเป็ นในด้านความรูค้ วามสามารถทัวไปในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 273 เป้ าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดให้มคี วามชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานส่วนตําบลทุกคน และตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําแหน่ง โดยกําหนดให้
พนักงานส่วนตําบลต้องได้รบั การพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตําบล
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานส่วนตําบลแต่ละตําแหน่งต้องได้รบั การพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึงหรือหลายหลักสูตร ดังนี
(1) หลักสูตรความรูพ้ นฐานในการปฏิ
ื
บตั ริ าชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกียวกับงานในหน้าทีรับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต. จังหวัด ) ดําเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือผูท้ เหมาะสมดํ
ี
าเนินการ หรือ
ดําเนินการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจําเป็น ความเหมาะสม ดังนี
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึ กอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาํ ปรึกษาหรือวิธีการอืนทีเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้ าหมายทีเข้ารับ
การพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 276 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอย่างชัดเจนแน่นอน เพือให้การ
พัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดให้มรี ะบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพือให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 271
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึง ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจําเป็ นในการพัฒนา กลุม่ เป้ าหมายทีเข้ารับ
การพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณทีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรร
สําหรับการพัฒนา เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลประกาศใช้บงั คับเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลต่อไป
เมือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 3 ปี แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตาม ข้อ 271 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
ทังนี ให้เป็ นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลด้วย
ข้อ 279 ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ
278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลยังไม่
เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวตามความเห็น
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนา
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พนักงานส่วนตําบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรืองพร้อม
ความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึง เป็ น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. )
ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกํากับดูแลให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลทีได้ประกาศ
ใช้บงั คับ ทังนี องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดสรรงบประมาณเพือให้สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตําบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโดยการให้ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ หมายถึงการ
เพิมพูนความรู ้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยั ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบตั ริ าชการ
เพือให้ได้มาซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 282 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิให้พนักงานส่วนตําบลไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิ
การให้พนักงานส่วนตําบลไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลทีมีอยู่ โดยให้มผี ูป้ ฏิบตั ิงานเพียงพอ ไม่ให้
เสียหายแก่ราชการและไม่ตอ้ งตังอัตรากําลังเพิม
ข้อ 283 พนักงานส่วนตําบลทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูท้ พ้ี นกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้ว
(2) ผูไ้ ปศึกษาขันตํากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผูไ้ ปศึกษาขัน
ปริญญาตรีตอ้ งมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผูไ้ ปศึกษาขันทีสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปี นบั ถึงวันเริม ต้นเปิ ดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
(3) เป็ นผูท้ ผูี บ้ งั คับบัญชาตังแต่ผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปรับรองว่าเป็ นผู ้ทีมี
ความประพฤติดี และตังใจปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(4) เป็ นผูท้ ไม่
ี อยู่ในระหว่างถูกตังกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่
กรณีถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดทีไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลือนขันเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลือนขันเงินเดือน
สําหรับพนักงานส่วนตําบล
(5) สําหรับผูท้ เคยได้รั
ี
บอนุมตั ิไปศึกษาตามประกาศนี หรือระเบียบอืนมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบตั ิราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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ข้อ 284 การให้พนักงานส่วนตําบลไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ให้พจิ ารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี
(1)

สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กบั
มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งทีดํารงอยูต่ ามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด เว้นแต่พนักงานส่วนตําบล
ต้องการไปศึกษาเพือพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทีทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 285 พนักงานส่วนตําบลทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ จะต้องยืนเอกสารดังต่อไปนี
ประกอบการพิจารณาด้วย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็ นทีจะไปศึกษาเพิมเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาทีจะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษานัน ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท้ จะไปศึ
ี
กษา
(4) คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 283 (3)
ข้อ 286 พนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้สาํ เร็จ
ภายในระยะเวลาทีสถาบันการศึกษานัน ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาํ เร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจําเป็ นเฉพาะกรณีครังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 ครังหรือไม่เกิน 1 ปี การศึกษา และเมือครบกําหนดเวลาทีขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจําเป็ น อาจ
ขยายเวลาการศึกษาได้อกี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 287 พนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศจะต้องรายงานผลการ
ศึกษาให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงานส่วนตําบลไม่
รายงานผลการศึกษาโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาให้ยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ทําสัญญาให้พนักงานส่วนตําบลทีไปศึกษาเพิมเติมใน
ประเทศกลับมาปฏิบตั ิราชการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนทีได้รบั ระหว่าง
ศึกษาและเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึงเท่ากับจํานวนเงินเดือน ทุน และเงินทีทางราชการ
จ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีทผูี ไ้ ปศึกษาเพิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ริ าชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ก็ให้ลด
จํานวนเงินทีจะต้องชดใช้ลงตามส่วน
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การทําสัญญาให้เป็ นไปตามแบบและวิธกี ารทีกระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 289 พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ เมือครบกําหนดเวลาที
ได้รบั อนุมตั ิหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการโดยเร็ว ทังนี ต้องไม่เกิน 7 วัน
นับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสําเร็จการศึกษา หรือวันทีครบกําหนดเวลาทีได้รบั อนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
สําหรับผูท้ สํี าเร็จการศึกษาในขันทีสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจยั ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดด้วย
ข้อ 290 เมือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดมีความจําเป็นทีจะต้องให้พนักงานส่วนตําบลที
ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการก่อนครบกําหนดเวลาทีได้รบั อนุมตั ิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้พนักงาน
ส่วนตําบลผูน้ นกลั
ั บเข้าปฏิบตั ิราชการตามคําสังทันที
ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รบั อนุมตั ิไปศึกษา เพิมเติมในประเทศให้
เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 292 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมในประเทศก่อนวันใช้บงั คับตาม
ประกาศนี ให้เป็ นอันใช้ได้และให้ถอื ว่าพนักงานส่วนตําบลผูน้ นได้
ั รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมตามประกาศนี
ข้อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโดยให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั
ในต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข ้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานในต่างประเทศที
คณะรัฐมนตรีกาํ หนด โดยกําหนดให้ส่วนราชการทีเป็ นกรมทีกําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึง
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
ข้อ 294 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี าํ นาจการอนุมตั ิให้พนักงานส่วนตําบล ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศ ให้เป็ นอํานาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจ
อนุมตั ิ
ข้อ 295 การอนุมตั ิให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงานในต่างประเทศก่อน
วันประกาศนีใช้บงั คับ หากเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการทีใช้อยู่ในขณะนัน ก็ให้เป็ นอันใช้ได้ และให้ดาํ เนินการ
เรืองการอยู่ศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตําบลผูน้ นตามระเบี
ั
ยบวิธีการนันต่อไป แต่ทงนี
ั สําหรับ
กรณีศึกษาและฝึ กอบรม ต้องอยู่ในจํานวนอัตราร้อยละตามทีกําหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข ้าราชการไปศึกษา
ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ส่วนที 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 296 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือประกอบการพิจารณาแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน พัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพิมพูนประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบตั ริ าชการ และมีหน้าทีเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตน ให้เหมาะสมกับการเป็ น
พนักงานส่วนตําบล และปฏิบตั ิราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้คาํ นึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานทีได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
การรักษาวินยั ทีเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตําบล โดยจัดทําการประเมินอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง และเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ูกประเมินชีแจง หรือขอคําปรึกษาด้วย
ข้อ 297 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบลตามประกาศนี มีหลักการทีจะ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานบนพืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิของงานเป็ นหลัก
ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนี มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผูบ้ งั คับบัญชาใช้เป็ นเครืองมือ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบล และนําผลการประเมินไปใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรืองต่าง ๆ ดังนี
(1) การเลือนขันเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอืน ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
(3) การแต่งตังพนักงานส่วนตําบล
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรืองอืน ๆ
ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบล ให้ประเมินจากผลงานและ
คุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุม้ ค่าของผลงาน
ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
(2) การรักษาวินยั
(3) การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดให้มอี งค์ประกอบการประเมินอืน ๆ เพิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ ทังนีโดยกําหนดให้มี
สัดส่วนคะแนนของผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ใช้ตามแบบทีกําหนดท้ายประกาศนี หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
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ข้อ 300 ให้มกี ารกําหนดข้อตกลงเกียวกับผลการปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผู ้รับ
การประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานทีกําหนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้น ทังนี ให้พิจารณาจาก
ข้อ ตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักทีได้มกี ารกําหนดไว้ตามทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดขึนด้วย
ข้อ 301 ให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบล ปี ละ 2 ครัง ตามรอบปี
งบประมาณ คือ
(1) ครังที 1 ระหว่างวันที 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถดั ไป
(2) ครังที 2 ระหว่างวันที 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
ข้อ 302 การประเมินครังที 1 ตามข้อ 303 ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ระเมินจัดลําดับผลการ
ประเมินเรียงลําดับจากผูท้ มีี ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นทียอมรับได้และผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้
ให้ชดั เจนเพือพิจารณาเลือนขันเงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายชือผูม้ ผี ลการประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็ นที
ยอมรับได้ไว้ เพือประกอบการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครังที 2
ข้อ 303 ให้นาํ ระบบเปิ ดมาใช้ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ทีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน ทังนี ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับมอบหมายประกาศรายชือผูท้ มีี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
ในทีเปิ ดเผยให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้ทราบโดยทัวกัน
ข้อ 304 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการ เพือ
วัตถุประสงค์ในการพิจารณากลันกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการใช้ดุลยพินจิ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ระเมินก่อนทีจะเสนอผลการประเมินต่อผูม้ อี าํ นาจสังเลือนขันเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที
องค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควร เพือให้การพิจารณาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ทังนี องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดให้มคี ณะกรรมการช่วยพิจารณากลันกรอง เพือให้เกิด
ความเป็ นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนในองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยก็ได้
ข้อ 305 ให้นาํ ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบล ไปใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรืองต่าง ๆ ทีกําหนดในข้อ 298 ด้วย
ข้อ 306 เมือเสร็จสินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละครังแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาซึงเป็ น
ผูป้ ระเมินต้องนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ผู ้รับการประเมิน เพือให้มกี ารแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบตั ิงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูร้ บั การประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิของงานดียงขึ
ิ น
ข้อ 307 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพือนําไปใช้ตามวัตถุ
ประสงค์ทกํี าหนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครังที 1 เก็บไว้ทีผูบ้ งั คับบัญชา ผลการประเมิน ครังที 2 ภายหลัง
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จากการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ผูร้ บั การประเมินแล้ว ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้ มประวัติพนักงานส่วนตําบล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอืนตามทีเหมาะสมก็ได
ข้อ 308 ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตําบลตามทีกําหนดนี สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลทุกระดับ
ข้อ 309 กรณีอืน ๆ ทีมีเหตุผลและความจําเป็ น คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตําบลอาจร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพิมเติมตามลักษณะงาน
สภาพการปฏิบตั ิงานและอืน ๆ ได้
ส่วนที 5
การลา
ข้อ 310 ในส่วนนี
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพือรับราชการเป็ นทหาร
กองประจําการ
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการ
ฝึ กวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การทีได้รบั การจัดตังขึนด้วยความ ตกลง
ระหว่างประเทศทังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึงทบวงการ
ชํานัญพิเศษและองค์การอืนใดในเครือสหประชาชาติดว้ ย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามทีผูร้ กั ษาการตาม
ประกาศนีจะได้ประกาศรายชือให้ทราบ
" การไปปฏิบตั ิงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบตั ิงานตามโครงการ
แลกเปลียนอาจารย์ การไปปฏิบตั ิงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับ
การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
รวมทังการไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึงตังอยู่ ในประเทศไทย โดยได้รบั เงินเดือน
หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศหรือจากประเทศทีไปปฏิบตั ิงาน แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมตั ิให้
เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในต่างประเทศ การไปศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตําบลไปศึกษา ฝึ กอบรม และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายทีเป็ น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถินอืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึงไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือไป
ปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสังให้ไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตาม
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กฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสังให้ไปทําการซึงให้นบั เวลาระหว่างนันเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็ม
เวลาทํางาน ตังแต่ 1 ปี ขนไป
ึ แต่ไม่รวมถึงกรณีทคูี ่สมรสไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั ณ
ต่างประเทศ
ข้อ 311 การลาทุกประเภทตามทีกําหนดในส่วนนี ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี
กําหนดเกียวกับการลาประเภทใดไว้เป็ นพิเศษ
ผูล้ าและผู ้มีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกียวกับการลาประเภทนันด้วย
ข้อ 312 ผูม้ อี าํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามตารางทีกําหนดไว้ทา้ ยประกาศนีในกรณีทผูี ม้ อี าํ นาจอนุญาตการลาตามประกาศนีไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ และมีเหตุจาํ เป็ นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผูม้ อี าํ นาจได้ ให้ผูล้ าเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผูม้ อี าํ นาจอนุญาตการลาชันเหนือขึนไปเพือพิจารณา และเมืออนุญาตแล้วให้แจ้งผูม้ อี าํ นาจอนุญาตตาม
ประกาศนีทราบด้วย
ผูม้ อี าํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสือให้แก่ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งใดเป็ นผู ้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้อ 313 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั คําสังให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอืนใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ในช่วงเวลาทีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทีไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงาน
นันรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผูน้ นทราบ
ั
อย่างน้อยปี ละครัง
การลาประเภทอืนนอกจากทีระบุไว้ในวรรคหนึง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการเจ้งสังกัด
ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดสําหรับการลาประเภทนัน
ข้อ 314 การนับวันลาตามประกาศนีให้นบั ตามปี งบประมาณ
การนับวันลาเพือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลา ให้นบั
ต่อเนืองกัน โดยนับวันหยุดราชการทีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็ นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพือ
ประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่ วยทีมิใช่วนั ลาป่ วยตามกฏหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานส่วนตําบลผู ้
ได้รบั อันตรายหรือการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการ วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นบั เฉพาะวันทําการ
การลาป่ วยหรือลากิจส่วนตัวซึงมีระยะเวลาต่อเนืองกัน จะเป็ นในปี เดียวกันหรือไม่กต็ าม ให้
นับเป็ นการลาครังหนึง ถ้าจํานวนวันลาครังหนึงรวมกันเกินอํานาจของผูม้ อี าํ นาจอนุญาตระดับใด ให้นาํ ใบลาเสนอขึนไป
ตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาต
พนักงานส่วนตําบลทีถูกเรียกกลับเข้ามาปฏิบตั ิราชการระหว่างการลา ให้ถอื ว่าการลาเป็ นอันหมดเขต
เพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริมต้นตังแต่วนั ออกเดินทางกลับเป็ นต้นไป
การลาครึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นบั เป็ นการลาครึงวันตามประเภทของการลา นัน ๆ
พนักงานส่วนตําบลซึงได้รบั อนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาทียังไม่ได้หยุดราชการให้
เสนอขอถอนวันลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาตให้ลา และให้ถอื ว่าการลาเป็ นอันหมดเขตเพียง
วันทีขอถอนวันลานัน
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ข้อ 315 เพือควบคุมให้เป็ นไปตามประกาศนี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏิบตั ิราชการของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี หรือจะใช้เครืองบันทึก
เวลาการปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาํ เป็ นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
หรือวิธีควบคุมการปฏิบตั ิราชการของพนักงานส่วนตําบล ทีมีการปฏิบตั ริ าชการในลักษณะพิเศษเป็ นอย่างอืนตาม
เห็นสมควรก็ได้ แต่ทงนี
ั ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบตั ิราชการได้ดว้ ย
ข้อ 316 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลา
ทีมีข ้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอืนก็ได้ แต่ทงนี
ั ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกทีมาปฏิบตั ิ
ราชการ
ข้อ 317 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี หรือใน
ระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึง เมืออนุญาตแล้ว
ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบด้วย
ข้อ 318 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้ อันเนืองมาจาก
พฤติการณ์พเิ ศษ ซึงเกิดขึนกับบุคคลทัวไปในท้องทีนัน หรือพฤติการณ์พเิ ศษซึงเกิดขึนกับพนักงานส่วนตําบลผูน้ นและ
ั
มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นเอง
ั โดยพฤติการณ์พเิ ศษดังกล่าวร้ายแรง
จนเป็ นเหตุขดั ขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการ ณ สถานทีตังปกติ ให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นรี
ั บรายงาน
พฤติการณ์ทเกิ
ี ดขึนรวมทังอุปสรรคขัดขวางทีทําให้มาปฏิบตั ิราชการไม่ได้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทันทีในวันแรกทีสามารถมาปฏิบตั ริ าชการได้
ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าการทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นมา
ั
ปฏิบตั ิราชการไม่ได้เป็ นเพราะพฤติการณ์พเิ ศษตามวรรคหนึงจริง ให้สงให้
ั การหยุดราชการของพนักงานส่วนตําบลผูน้ นั
ไม่นบั เป็ นวันลาตามจํานวนวันทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้อนั เนืองมาจากพฤติการณ์พเิ ศษดังกล่าว
ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
หารองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่าการทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการ
ยังไม่สมควรถือเป็ นพฤติการณ์พเิ ศษตามวรรคหนึง ให้ถอื ว่าวันทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นไม่
ั มาปฏิบตั ิราชการเป็ นวันลา
กิจส่วนตัว
ข้อ 319 การลาแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
(1) การลาป่ วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจส่วนตัว
(4) การลาพักผ่อน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
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(7) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
(8) การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9) การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ 320 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาป่ วยเพือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลา เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกทีมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
ในกรณีทพนั
ี กงานส่วนตําบลผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชือในใบลาได้จะให้ผู ้อืนลาแทน
ก็ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตังแต่ 30 วันขึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซงเป็
ึ นผูท้ ได้
ี ขนทะเบี
ึ
ยนและรับใบอนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาํ เป็ นหรือเห็นสมควรผูม้ อี าํ นาจอนุญาตจะสังให้ใช้ใบรับรอง
แพทย์ซงผู
ึ ม้ อี าํ นาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ วยไม่ถงึ 30 วัน ไม่ว่าจะเป็ นการลาครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกันถ้าผูม้ อี าํ นาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสังให้มใี บรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสังให้ผูล้ าไปรับการตรวจจากแพทย์ของทาง
ราชการเพือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ 321 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชือในใบลาได้ จะให้ผู ้อืน
ลาแทนก็ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสทิ ธิลาคลอดบุตรโดยได้รบั เงินเดือน
ครังหนึงได้ 90 วัน โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันทีคลอด ก่อนหรือหลังวันทีคลอดก็ได้ แต่เมือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั อนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามกําหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรทีหยุดไป ให้ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตร
ได้ โดยให้ถอื ว่าวันทีได้หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกียวกับการลาประเภทใด ซึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลา ประเภทนัน
ให้ถอื ว่าการลาประเภทนันสินสุดลง และให้นบั เป็ นการลาคลอดบุตรตังแต่วนั เริมวันลาคลอดบุตร
ข้อ 322 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาต และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาํ เป็ นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้อง
ชีแจงเหตุผลให้ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมเี หตุพเิ ศษทีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทังเหตุผลความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผู ้มีอาํ นาจอนุญาตทันทีในวันแรกทีมาปฏิบตั ิราชการ
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ข้อ 323 พนักงานส่วนตําบลมีสทิ ธิลากิจส่วนตัว โดยได้รบั เงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วันทําการ
ข้อ 324 พนักงานส่วนตําบลทีลาคลอดบุตร ตามข้อ 321 แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพือเลียงดูบุตร ให้มสี ทิ ธิลาต่อเนืองจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มสี ทิ ธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา
ข้อ 325 ผูท้ ได้
ี รบั อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตร ตามข้อ
324 ซึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็ นเกิดขึน ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ อี าํ นาจอนุญาตจะเรียกตัว
มาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ข้อ 326 พนักงานส่วนตําบลมีสทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี หนึงได้ 10 วันทําการ เว้นแต่
พนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนีไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี ทได้
ี รบั บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถงึ 6 เดือน
(1) ผูซ้ งได้
ึ รบั บรรจุเข้ารับราชการครังแรก
(2) ผูซ้ งลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ึ
สว่ นตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ผูซ้ งลาออกจากราชการเพื
ึ
อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพือสมัครรับเลือกตัง
แล้วต่อมาได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
(4) ผูซ้ งถู
ึ กสังให้ออกจากราชการในกรณีอืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รบั การบรรจุ
เข้ารับราชการอีก
ข้อ 327 ถ้าในปี ใดพนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี แล้ว
แต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันทีมิได้ลาในปี นนรวมเข้ากั
ั
บปี ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปี ปจั จุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูท้ ได้
ี รบั ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ให้มสี ทิ ธินาํ วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนประจําปี ในปี ปจั จุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
ข้อ 328 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจอนุญาต และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 329 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครังเดียวหรือหลายครัง
ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 330 ผูท้ ได้
ี รบั อนุญาตให้ลาพักผ่อนซึงหยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็ น
เกิดขึน ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ อี าํ นาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
ข้อ 331 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานส่วนตําบล
ทีนับถือศาสนาอิสลามซึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่ง
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ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี าํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ในกรณีมเี หตุพเิ ศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึง ให้ชแจงเหตุ
ี
ผลความจําเป็ น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผูม้ อี าํ นาจทีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 332 พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ตามข้อ 331 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ภายใน
10 วัน นับแต่วนั เริมลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีลาสิกขา หรือวันที
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปญั หาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ตามทีขอลาไว้ เมือได้รบั รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติและขอถอนวันลา ให้ผูม้ อี าํ นาจ
พิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจั ย์ได้ โดยให้ถือว่าวันทีได้
หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 333 พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานตัว
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัวโมง ส่วนพนักงานส่วนตําบลทีได้รบั หมายเรียกเข้ารับ
การเตรียมพลให้รายงานตัวต่อผู ้บังคับบัญชาภายใน 48 ชัวโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็ นต้นไป และให้ไปเข้ารับ
การตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนันโดยไม่ตอ้ งรอรับคําสังอนุญาต และให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 334 เมือพนักงานส่วนตําบลทีลานันพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีทมีี เหตุจาํ เป็ น
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 335 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจยั ณ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
เพือพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพือพิจารณาอนุญาต
ข้อ 336 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพือพิจารณา โดยถือ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในส่วนนี
ข้อ 337 การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที 1 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานในกรณีหนึงกรณีใด ดังต่อไปนี
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(1) การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึงประเทศไทยเป็ นสมาชิกและเป็ นวาระที
ต้องส่งไปปฏิบตั ิงานในองค์การนัน
(2) รัฐบาลไทยมีข ้อผูกพันทีจะต้องส่งไปปฏิบตั ิงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบตั ิงานเพือพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของประเทศตามความ
ต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที 2 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากประเภทที 1
ข้อ 338 พนักงานส่วนตําบลทีไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นพนักงานส่วนตําบลและปฏิบตั ริ าชการประจําตลอดมาเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปี ก่อนถึงวันทีได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน เว้นแต่ผู ้ทีไปปฏิบตั ิงานในองค์การสหประชาชาติกาํ หนดเวลาห้าปี ให้
ลดลงเป็ นสองปี
สําหรับผู ้ทีเคยไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 มาแล้วจะต้องมีเวลาปฏิบตั ิ
ราชการในส่วนราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วนั เริมกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หลังจากทีเดินทางกลับจากราชการ
ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ครังสุดท้าย
(2) ผูท้ ไปปฏิ
ี บตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี บริบูรณ์
นับถึงวันทีได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน
(3) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีราชการมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่
อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความจําเป็ นต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 339 ให้พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั การคัดเลือกให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศยืน
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพือพิจารณาอนุญาต และมี
คําสังให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นลาไปปฏิ
ั
บตั ิงานได้โดยถือว่าเป็ นการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนัน เหมือน
เต็มเวลาราชการ มีกาํ หนดเวลาไม่เกินสีปี สาํ หรับการไปปฏิบตั ิงานประเภทที 1 หรือมีกาํ หนดเวลาไม่เกินหนึงปี สาํ หรับการ
ไปปฏิบตั ิงานประเภทที 2 โดยไม่ได้รบั เงินเดือน
เว้นแต่อตั ราเงินเดือนทีได้รบั จากองค์การระหว่างประเทศตํากว่า
อัตราเงินเดือนของทางราชการทีผูน้ นได้
ั รบั อยู่ในขณะนัน ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึงเมือรวม
กับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการทีพนักงานส่วนตําบลผูน้ นได้
ั รบั อยู่ใน
ขณะนัน
ข้อ 340 พนักงานส่วนตําบลทีได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ หาก
ประสงค์จะอยู่ปฏิบตั ิงานต่อ ให้ยืนเรืองราวพร้อมทังเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทางราชการจะได้รบั ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เพือพิจารณาอนุญาต และมีคาํ สัง
ให้พนักงานส่วนตําบลผูน้ นไปปฏิ
ั
บตั ิงานโดยถือว่าเป็ นการไปทําการใด ๆ
อันจะนับเวลาระหว่างนันเหมือนเต็มเวลา
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ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การสังให้พนักงานส่วนตําบลไปทําการนันเหมือนเต็มเวลาราชการได้
อีกแต่เมือรวมแล้วต้องไม่เกินสีปี
การอนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดไปปฏิบตั ิงานประเภทที 2 เกินกว่าหนึงปี ให้ผู ้บังคับบัญชา
สังให้ผูน้ นออกจากราชการในช่
ั
วงเวลาทีไปปฏิบตั ิงานเกินหนึงปี ด ้วย
ข้อ 341 เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้มคี าํ สังให้พนักงานส่วนตําบลไปปฏิบตั ิงานตามข้อ 339
หรือให้ไปปฏิบตั ิงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ 340 แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานและส่งสําเนา
คําสังดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้อ 342 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานส่วนตําบลทีไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็ นเวลาหนึงเท่าของระยะเวลาทีไป
ปฏิบตั ิงาน พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการ หรือกลับมารับ
ราชการ ไม่ครบกําหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบียปรับแก่ทางราชการ ดังนี
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็ นจํานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีได้รบั คูณด้วย
เวลาทีไปปฏิบตั ิงานทีคิดเป็ นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็ นหนึงเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบียปรับตาม (1) ลดลงตามส่วน
การทําสัญญาตามวรรคหนึงให้เป็ นไปตามแบบและวิธกี ารท้ายประกาศนี เมือจัดทําแล้วให้ส่ง
ให้สาํ นักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จํานวน 1 ชุด
ข้อ 343 พนักงานส่วนตําบลทีไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ เมือปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จให้
รายงานตัวเข้าปฏิบตั ิหน้าทีภายในสิบวัน นับแต่วนั ถัดจากเสร็จสินการปฏิบตั ิงาน และให้รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ ภายในสามสิบวันวันนับแต่วนั ทีกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบตั ิงานตามวรรคหนึง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามทีกําหนดไว้ท้ายประกาศนี
ข้อ 344 พนักงานส่วนตําบลซึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสอง
ปี และในกรณีจาํ เป็ นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมือรวมแล้วต้องไม่เกินสีปี ถ้าเกินสีปี ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 345 การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลลาติดตามคู่สมรส ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตจะ
อนุญาตให้ลาครังเดียวหรือหลายครังก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที
กําหนดในข้อ 344 และจะต้องเป็ นกรณีทคูี ่สมรสอยูป่ ฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานในต่างประเทศเป็ นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่วา่ จะอยู่ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฎิบตั ิงานในประเทศ

เดียวกันหรือไม่
ข้อ 346 พนักงานส่วนตําบลทีได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 344 ในช่วง
เวลาทีคู่สมรสอยู่ปฏิบตั หิ น้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึงแล้ว ไม่มสี ทิ ธิขอลาติดตาม
คู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบตั หิ น้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานประจําในประเทศไทยต่อมาได้รบั คําสังให้ไป
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ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสทิ ธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ
344 ได้ใหม่
ข้อ 347 กรณีมเี หตุพเิ ศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตั ติ ามทีกําหนดในส่วนนีให้นาํ เสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพือพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป
ส่วนที 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 348 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนดโดยให้เป็ นไปตามทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนดสําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 349 เครืองแบบและระเบียบการแต่งเครืองแบบของพนักงานส่วนตําบลให้เป็ นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนัน
ข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มปี ระกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับพนักงานส่วนตําบล เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการและการปฏิบตั ิตนของพนักงานส่วนตําบล
โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิ ดเผยในสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 351 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่งตังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึน ประกอบด้วยผูแ้ ทนทุกฝ่ ายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ข้อ 352 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรายงานเกียวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง
การเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกียวกับการเปลียนแปลงลักษณะหน้าที ความ
รับผิดชอบของตําแหน่งและส่วนราชการ การเปลียนแปลงการใช้ตําแหน่ง การทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตําบล
และการปฏิบตั ิการอืน ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 353 เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้มคี าํ สัง หรือประกาศเกียวกับพนักงานส่วนตําบล
หรือตามทีกําหนดในประกาศนี มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล และตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ดังต่อไปนี
(1) การสังบรรจุและแต่งตัง ซึงหมายถึง การสังบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล
(2) การสังแต่งตัง ซึงหมายถึง การสังย้าย โอน รับโอน เลือนระดับ
(3) การสังให้ได้รบั เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ การได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอืน และการเลือนขันเงินเดือน
(4) การสังประจําองค์การบริหารส่วนตําบล การสังผู ้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลให้ดาํ รง
ตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอืน และการสังให้ช่วยปฏิบตั ริ าชการ
(5) การสังให้ออกจากราชการ
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(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน
(7) การประกาศกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดอํานาจหน้าที การแบ่งส่วน
ราชการภายใน การจัดตัง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(8) การประกาศกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบล การปรับปรุงเปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่ง แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีออกคําสังหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยส่งสําเนาคําสัง หรือประกาศนันอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทําการนับแต่
วันทีออกคําสังหรือประกาศ และสําหรับกรณีการบรรจุและแต่งตังตาม (1) ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล
ตามข้อ 355 ของผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตังทีได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 354 เมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดให้มกี ารประกาศเกียวกับการคัดเลือก ตามทีกําหนดในประกาศนี ดังต่อไปนี
(1) การสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือกเพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(4) การคัดเลือก เพือแต่งตังพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งบริหาร ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
ทีสูงขึน
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รายงานไปยังคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสําเนาประกาศเกียวกับการคัดเลือกนัน อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน
ห้าวันทําการนับแต่วนั ทีประกาศ
ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดให้มที ะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตําบลทุกคน
โดยจัดเก็บไว้ทองค์
ี การบริหารส่วนตําบล 1 ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. ) เก็บไว้แห่งละ 1 ฉบับ
การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตําบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบตั ิเกียวกับทะเบียน
ประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟ้ มประวัตพิ นักงานส่วนตําบล ให้นาํ กฎหมายหรือ
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีทกํี าหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 356 พนักงานส่วนตําบลผูใ้ ดได้รบั อนุญาตให้ไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการ
วิจยั ในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรส
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตําบล ได้รบั วุฒเิ พิมขึนหรือสูงขึน สมรส หย่า เปลียนชือตัวหรือชือสกุล
หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีอนุญาตหรือได้รบั แจ้ง
รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั อนุญาตหรือวันได้รบั แจ้ง แล้วแต่กรณี
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หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ 357 ในหมวดนี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการทีองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศจัดตังขึน ตาม
มาตรฐานทัวไปเกียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว และลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
“ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมงทีจ้างไว้ปฏิบตั ิงานทีมี
ลักษณะประจําโดยไม่มกี าํ หนดเวลาการจ้างตามอัตราและจํานวนทีกําหนดไว้ และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวด
ค่าจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“ลูกจ้างชัวคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมงทีจ้างไว้ปฏิบตั ิงานทีมี
ลักษณะชัวคราว และหรือมีกาํ หนดเวลาจ้าง แต่ทงนี
ั ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี งบประมาณ และรับเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณหมวดค่าจ้างชัวคราวหรือจากยอดเงินอืนใด
“ลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึงมีความรูค้ วามชํานาญในงานเฉพาะอย่าง
ทีจะต้องปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี ทังเคยปฏิบตั ิงานชนิดนันมานานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรูค้ วามชํานาญและ
ความสามารถในการทํางานจากสถานทีทํางานเดิมทีผูน้ นเคยปฏิ
ั
บตั ิงานมาแล้ว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความว่า เวลาทํางานของทางราชการ หรือเวลาอืนใดที
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดตามลักษณะงานให้เป็ นเวลาทํางานปกติ
“วันหยุดประจําสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอืนใดทีประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดขึนเพือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยอาจกําหนด
วันหยุดประจําสัปดาห์ เป็ นสองวันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดทีทางราชการประกาศเป็ นวันหยุดราชการนอกจาก
วันหยุดประจําสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมง รวมถึงเงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสูร้ บตามอัตราทีกําหนดจ่ายให้ลูกจ้างสําหรับการปฏิบตั ิงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสูร้ บ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็ นรายวันในวันทํางานปกติ รวมถึง
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
“ค่าจ้างรายชัวโมง” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็นรายชัวโมงในวันทํางานปกติ
รวมถึงเงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง เนืองจาก
ต้องปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติ
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“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง กรณี
สังให้ปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทําการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารทีกําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน เนืองใน
การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทําศพของลูกจ้างทีจ่ายในกรณี ลูกจ้างถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถินอืน” หมายความว่า ท้องถินทีลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบตั ิราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทีตนสังกัด
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิมพูนความรูค้ วามชํานาญ หรือประสบการณ์ดว้ ยการเรียน
การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบตั ิงานโดยไม่มกี ารรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน และหมายความรวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษา และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึ กอบรมหรือ
การดูงานทีเป็ นส่วนหนึงของการฝึ กอบรม หรือต่อจากการ ฝึ กอบรมนันด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิมพูนความรูห้ รือประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปี งบประมาณ
ส่วนที 1
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ 358 ผูท้ ีจะเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เบืองต้น ดังนี
(1) มีสญั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี บริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
(4) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือรัง
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(6) ไม่เป็ นผู ้อยู่ในระหว่างถูกสังให้พกั ราชการหรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
มาตรฐาน ทัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัวไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั เิ กียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัวไป หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบตั เิ กียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
หรือตามกฎหมายอืน
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 359 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอาํ นาจพิจารณายกเว้นสําหรับ
ลูกจ้างผู ้ทีขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 (2) เป็ นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการ
จ้างลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงาน มีอาํ นาจพิจารณายกเว้นสําหรับลูกจ้างผู ้ทีขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 (2) หรือ (10)
เป็ นรายบุคคลได้
เพือประโยชน์ทางราชการ ผูท้ ขาดคุ
ี ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (7) (9) (10)
หรือ(14) คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ หรือผูท้ ี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11) หรือ (12) ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปี
แล้ว หรือผูท้ ขาดคุ
ี ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (13) ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปี
แล้ว และมิใช่เป็ นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สําหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นใน
กรณีทขาดคุ
ี ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม ให้นาํ ขันตอนและวิธีการทีกําหนดสําหรับพนักงานส่วนตําบลมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
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ส่วนที 2
การกําหนดตําแหน่ ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง
ข้อ 360 การกําหนดมาตรฐานตําแหน่งของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทีคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
ข้อ 361 ตําแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ซึงกําหนด ตําแหน่ง
นอกเหนือจากตําแหน่ง ที คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดตามข้อ 360 หากตําแหน่งว่างลง
ให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามข้อ 360
ข้อ 362 ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับพนักงานส่วนตําบล หรือข้าราชการ
พลเรือนในสายผูป้ ฏิบตั ิงานให้กําหนดตําแหน่ง ดังนี
(1) กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเหมือนตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลหรือข้าราชการ
พลเรือนตําแหน่งนัน และกําหนดคุณวุฒทิ ไม่
ี สูงเกินความจําเป็ นต่อหน้าทีความรับผิดชอบ
(2) กําหนดชือตําแหน่งตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ และไม่ให้ซาหรื
ํ อเหมือนกับชือ
ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ข้อ 363 ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ให้กาํ หนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งและชือตําแหน่งเหมือนตําแหน่งลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังตําแหน่ง
นัน
ข้อ 364 การจ้างลูกจ้างชัวคราวให้กาํ หนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาทีจําเป็ น
ต้องมีผูป้ ฏิบตั ิงานและให้มภี ารกิจปริมาณงานทีต้องปฏิบตั ิต่อเนือง แต่ทงนี
ั ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี งบประมาณ
ข้อ 365 การกําหนดจํานวนตําแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ยกเว้นลูกจ้างทีรับ
ค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนดว่าจะมีตาํ แหน่งใด
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจ้าง
เพือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )
ข้อ 366 กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอาํ นาจกําหนด
ตําแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้คาํ นึงถึงภารกิจ
อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลทีต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 367 การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนราชการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเป็ นแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือ
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เป็ นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตาํ แหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จดั ทําและกําหนดรวมไว้ในแผนอัตรา
กําลังพนักงานส่วนตําบล
ข้อ 368 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนดตําแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง ให้นาํ ข้อกําหนดในประกาศกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล และ
ประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 369 เพือเป็ นการประหยัดงบประมาณของท้องถินและไม่ให้มภี าระผูกพันด้านสวัสดิการ
ของลูกจ้างมากเกินไป ให้พจิ ารณาปรับใช้อตั รากําลังลูกจ้างประจําทีมีอยู่เดิมก่อน หากมีความจําเป็ นต้องจ้างลูกจ้าง
ให้พจิ ารณาจ้างลูกจ้างชัวคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้างลูกจ้างประจําให้นอ้ ยทีสุด โดยให้คาํ นึง
ถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกียวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน และค่าจ้างของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสีสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ข้อ 370 ตําแหน่งลูกจ้างทีรับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาํ แหน่งใด ในหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตําบล และมีจาํ นวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ข้อ 371 การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการโดยวิธกี ารคัดเลือก โดยให้
แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพือดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึง อาจดําเนินการโดยวิธีสมั ภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั วิ ธิ ีใดวิธีหนึง
หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 372 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็ นไปตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท้ายประกาศนี
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจสังจ้างลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขันตํา
สุดของตําแหน่ง
ข้อ 373 การให้ลูกจ้างประจําได้รับค่าจ้างให้เป็ นไปตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างขันตําและขันสูง
ของลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ายประกาศนี
ข้อ 374 การเพิมค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขการเลือนขันเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ข้อ 375 การให้ลูกจ้างประจําได้รับค่าจ้างเพือการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งต่างกลุม่ เงินเดือน ให้
เป็ นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขันค่าจ้างแต่ละกลุม่ เงินเดือน กรณีลูกจ้างประจําได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งต่าง
กลุม่ เงินเดือนท้ายประกาศนี
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ข้อ 376 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว
(1) ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับตําแหน่งลูกจ้างประจําให้ได้รบั
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขันตําของลูกจ้างประจํานัน
(2) ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนให้ได้รบั อัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขันตําของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล หรือข้าราชการพลเรือน
ตําแหน่งนัน
(3) ลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงานให้ได้รบั อัตราค่าจ้างตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างขันตําและ
ขันสูง ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามลําดับและอัตราทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
ข้อ 377 การจ้างลูกจ้างทีมีเงือนไขให้จา้ งจากผูม้ คี ุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตาม วุฒแิ ละ
เงือนไขทีกําหนดไว้ ในกรณีจา้ งผูท้ สํี าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถอื อัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
ข้อ 378 การจ้างลูกจ้าง ให้ดําเนิ นการจ้างจากบัญชีผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามลําดับทีของผูไ้ ด้
รับการคัดเลือก ตามข้อ 371
ข้อ 379 การจ้างลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
( ก.อบต.) กําหนดอัตราค่าจ้างตามทีเห็นสมควรตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 376 (3)
ข้อ 380 การจ้างและแต่งตังลูกจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งใด ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ 381 การโอนลูกจ้างประจําระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล หรือกับหน่วยราชการอืน
อาจกระทําได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผูม้ อี าํ นาจจ้างทังสองฝ่ ายตกลงยินยอม ทังนี ในการแต่งตังหรือให้พ้นจาก
ตําแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งและได้รบั ค่าจ้างในอัตราทีไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทํางานต่อเนืองกัน
ข้อ 382 ลูกจ้างประจําผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการหากองค์การ

บริหารส่วนตําบลต้องการจะรับผูน้ นเข้ารั
ั บราชการ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังจ้าง
และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับพนักงานส่วนตําบลโดยอนุโลม
ข้อ 383 ลูกจ้างประจําผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มคี วามเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้างประจํา ในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเดิมภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลสังจ้างและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้
สําหรับพนักงานส่วนตําบล โดยอนุโลม
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ข้อ 384 การแต่งตังลูกจ้างประจําผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ ผูน้ นต้
ั อง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใหม่ทกํี าหนดในข้อ 360
ส่วนที 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 385 ลูกจ้างต้องรักษาวินยั โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ าม ถือว่าผูน้ นั
กระทําผิดวินยั จักต้องได้รบั โทษตามทีกําหนดไว้
ข้อ 386 วินยั ของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับวินยั และการรักษาวินยั
และการดําเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตําบล ซึงนํามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่วนที 4
การออกจากราชการ

ข้อ 387 ลูกจ้างออกจากราชการ เมือ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3) ได้รบั อนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสังให้ออกจากราชการตามข้อ 390 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(5) ครบกําหนดการจ้าง
(6) ถูกสังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับการให้ออกจากราชการและ
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตําบล โดยอนุโลม
ข้อ 388 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้ ออกจาก
ราชการของพนักงานส่วนตําบล โดยอนุโลม
ข้อ 389 ลูกจ้างผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสังให้ผูน้ นออกจากราชการ
ั
วันออกจากราชการตามข้อนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้สาํ หรับ พนักงาน
ส่วนตําบล โดยอนุโลม
ข้อ 390 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจสังให้ลูกจ้างออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมือปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
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(2) ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิราชการในหน้าทีของตนได้โดยสมําเสมอ หรือไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตนได้อันเป็ นผลเนืองมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา ได้ลว่ งพ้นไปเกินหกสิบวัน
ยังไม่มผี ูใ้ ดพบเห็น
(3) ลูกจ้างผูใ้ ดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีของตน หรือประพฤติ
หน้าทีของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีหรือบกพร่องในหน้าทีด้วยเหตุอนั ใด และประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า ถ้าให้ผูน้ นรั
ั บราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการขึนทําการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า สําหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการ
ทางวินยั ของพนักงานส่วนตําบลโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้างผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้มกี ารสอบสวนตาม หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตําบลแล้ว การสอบสวนไม่ได้
ความว่ากระทําผิดทีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มมี ลทิน หรือมัวหมองในกรณีทถูี กสอบสวน ซึงจะให้
ปฏิบตั ิราชการต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้างผูใ้ ดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุด ให้จําคุกในความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึงยังไม่ถงึ กับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดราชการบ่อยครัง ซึงยังไม่ถงึ กับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ ไล่ออก
(7) ยุบเลิกตําแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้ออกจากราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล โดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไม่ถอื เป็ นโทษทางวินยั
ส่วนที 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ 391 ลูกจ้างผูใ้ ดถูกสังลงโทษหรือถูกสังให้ออกจากราชการตามข้อ 390 ตามประกาศนี
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผูน้ ันมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ สังหรือมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับสิทธิการอุทธรณ์
การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตําบล โดยอนุ โลม
ส่วนที 6
การลา
ข้อ 392 การลาป่ วยของลูกจ้างกําหนดไว้ดงั นี
(1) การลาป่ วยกรณีปกติ
(ก) ในปี หนึงลูกจ้างประจํามีสทิ ธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน
หกสิบวัน แต่ถ ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
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(ข) ลูกจ้างชัวคราวทีมีระยะเวลาการจ้างหนึงปี มีสทิ ธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทําการ ในกรณีทมีี ระยะเวลาการจ้างตังแต่เก้าเดือนขึนไปแต่ไม่ถงึ
หนึงปี มสี ทิ ธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทําการ ในกรณีมี
ระยะเวลาการจ้างตังแต่หกเดือนขึนไปแต่ไม่ถงึ เก้าเดือน มีสทิ ธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทําการ ในกรณีทมีี ระยะเวลาการจ้างตํากว่าหกเดือนมีสทิ ธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสีวันทําการ
(2) การลาป่ วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที
(ก) ลูกจ้างประจําป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการในหน้าที หรือเนืองจากการปฏิบตั ิราชการใน
หน้าที หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของ
ทางราชการลงความเห็นว่ามีทางทีจะรักษาพยาบาลให้หาย และสามารถทํางานได้ก็ให้ลาป่ วยเพือรักษาพยาบาล เท่าที
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ ทังนี ถ้าเป็ น
ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ แต่ถ ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มที าง
ทีจะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาสังให้ออกจากราชการเพือรับบําเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่ วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดงั กล่าว ใน (ก)
ทําให้ลูกจ้างประจําผูใ้ ดตกเป็ นผูท้ พุ พลภาพหรือพิการ อันเป็ นเหตุจะต้องสังให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทัวไปนี
หากผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจําผูน้ นพิ
ั จารณา เห็นว่าลูกจ้างประจําผูน้ นยั
ั งอาจปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดที
เหมาะสมได้ และเมือลูกจ้างประจําผูน้ นสมั
ั ครใจจะปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป ให้ยา้ ยลูกจ้างประจําผูน้ นไปปฏิ
ั
บตั ิหน้าทีใน
ตําแหน่งอืนทีเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งสังให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล
(ค) ลูกจ้างชัวคราวป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที หรือเนืองจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทางราชการ
ลงความเห็นว่ามีทางทีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอาํ นาจอนุญาตให้ลาป่ วยเพือรักษาพยาบาล โดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติได้ตามทีเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน
หกสิบวัน ทังนี ถ้าเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ และถ้า
แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มที างทีจะรักษาให้หายได้ ให้พจิ ารณาสังให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้ยนใบลาต่
ื
อผู ้บังคับบัญชาก่อนหรือใน วันทีลา
เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกทีมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
การลาป่ วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชันหนึงส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผูม้ อี าํ นาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอืน
ข้อ 393 ในปี หนึงลูกจ้างประจํามีสทิ ธิลากิจส่วนตัว รวมทังลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสีสิบห้าวันทําการ แต่ในปี แรกทีได้รบั การบรรจุเป็ นลูกจ้างประจําให้ ได้รบั ค่าจ้างระหว่าง
ลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
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ลูกจ้างประจําผูใ้ ดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู ้บังคับบัญชาตามลําดับชัน และเมือ
ได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอใบลา พร้อมระบุ
เหตุจาํ เป็ นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชีแจงเหตุผลให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ 394 การลาพักผ่อนประจําปี ของลูกจ้างประจํา ให้เป็ นไปตามทีกําหนดสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล โดยอนุโลม
ข้อ 395 ลูกจ้างประจํามีสทิ ธิลาคลอดบุตรโดยได้รบั ค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจําสัปดาห์และ
วันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจํา
สัปดาห์
ลูกจ้างประจําทีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพือเลียงดูบุตรเพิมอีก ให้มสี ทิ ธิลากิจ
ส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวันทําการ และให้
นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสีสิบห้าวันทําการด้วย
ลูกจ้างชัวคราวรายเดือนทีจ้างไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนือง มีสทิ ธิลาเนืองจากการคลอดบุตรปี หนึงไม่เกิน
เก้าสิบวัน โดยมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสีสิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีทเริี มเข้าปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่
ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดงั กล่าว
ข้อ 396 ลูกจ้างประจําทียังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮจั ย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ พิธฮี จั ย์แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิลา
โดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึงร้อยยีสิบวัน ในปี แรกที เริมเข้าปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างประจําจะไม่ได้
รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมง ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ผูป้ ระสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน
ก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มเี หตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 397 การลาเพือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึ กวิชาการ
ทหาร เข้ารับการทดลองความพรังพร้อม ให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างมีสทิ ธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนัน การลาดังกล่าวจะต้องให้ผูล้ าแสดงจํานวนวันทีต้องเดินทางไป
กลับ และวันทีต้องอยู่เพือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าทีจําเป็ นเพือประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจํารายวัน
และรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจํามีสทิ ธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร หรือเข้ารับการ
ทดลองความพรังพร้อม โดยให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ การฝึ กวิชาการทหาร หรือ
เข้ารับการทดลองความพรังพร้อมนัน แต่ถา้ พ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพือเข้าปฏิบตั ิงาน
ภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนันไว้จนถึงวันเข้าปฏิบตั ิงานเว้นแต่ในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ น ประธาน
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กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนันต่อไปอีกก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวัน
ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
(3) ในกรณีลูกจ้างชัวคราว ลาเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร ให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน
หกสิบวัน ส่วนการลาเพือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รบั ค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชัวคราวรายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รบั เงินเดือนตามชันยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 398 การลาครึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นบั เป็ นการลาครึงวัน ตาม
ประเภทการลานัน ๆ
ข้อ 399 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในประกาศนี ให้อยู่ใน
ดุลยพินจิ ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
อํานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 392 ข้อ 393 ข้อ 394 และข้อ 395 ให้เป็ นไปตามที
กําหนดท้ายประกาศนี

ส่วนที 7
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ 400 ห้ามสังลูกจ้างไปปฏิบตั ิราชการในท้องถินอืน เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นแท้จริงทีต้องใช้
ความรูค้ วามชํานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนัน และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถินนัน
ข้อ 401 การปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์
หรือในวันหยุดพิเศษซึงจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหาร ทําการนอกเวลาให้กระทําได้
ในกรณีทจํี าเป็ นหรือรีบด่วน โดยมีคาํ สังของผูบ้ งั คับบัญชาทีมีอาํ นาจเป็ นหลักฐาน
ข้อ 402 การจ่ายค่าจ้างในวันทํางานปกติ ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
และรายชัวโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานให้เป็ นไปดังต่อไปนี
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครังตามเดือนปฏิทนิ โดยปกติให้จ่ายในวันสิน
เดือน ถ้าวันสินเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิ ดทําการก่อนวันสินเดือน ในกรณีทมีี ความจําเป็ นทีจะ
กําหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็ นวันอืนของเดือนถัดไป จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล
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(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เว้นแต่ ถ้ามีงาน
เป็ นลักษณะพิเศษทีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าส่วนราชการเป็ นผูก้ าํ หนดโดยจะต้องมีเวลา
ทํางานไม่นอ้ ยกว่าวันละเจ็ดชัวโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสีสิบแปดชัวโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบตั ริ าชการในวันหยุดประจําสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็ นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องจ่ายค่าจ้าง มากกว่า
เดือนละครัง จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความจําเป็ นทีจะกําหนดวันเริมจ่ายเป็ นวันอืนของเดือนถัดไป จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง ให้หน่วยงานกําหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตาม
ความเหมาะสมได้โดยขออนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เว้นแต่ ถ้ามีงานเป็ น
ลักษณะพิเศษทีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูก้ าํ หนดโดยจะต้องมีเวลาทํางานวันละ
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดชัวโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสีสิบแปดชัวโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติติดต่อกันเกินสามชัวโมงขึนไป ให้จ่ายค่าจ้างได้
ในอัตราหนึงเท่าครึงของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 403 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาห์ สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวันและรายชัวโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสงให้
ั มาปฏิบตั ิงานในวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลาทํางาน
ข้อ 404 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสงให้
ั มาทํางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง จ่ายค่าจ้างเพิมให้อีกหนึงเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสังให้ไปปฏิบตั ิงานในท้องถินอืนตามข้อ 400 ให้
ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จา่ ยค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไปราชการ โดยไม่มีสทิ ธิ
ได้รบั ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมงให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
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(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบตั ิงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานทีตังปกติหรือ
สถานทีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ไม่มกี ารจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 402 และข้อ 403
(ข) ลูกจ้างซึงทําหน้าทีคนรถหรือคนเรือ ซึงได้ปฏิบตั ิหน้าทีในขณะเดินทางครบกําหนดเวลา
ทํางานปกติประจําวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวต่อไปอีกสําหรับวันนันให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตาม
เกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 402 (2) (ค)
การปฏิบตั ิงานในวันทํางานปกติ การปฏิบตั ิงานนอกเวลา การปฏิบตั ิงานในวันหยุด หรือในกรณี
ในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ทเคยจ่
ี าย เสมือนปฏิบตั ิงานในสํานักงานทีตังปกติ เว้นแต่ในกรณีวนั หยุด
ประจําสัปดาห์ซงปกติ
ึ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันทีถึงแก่ความตายหรือเพียง
วันทีมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติทงเดื
ั อน
ในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง ให้ถอื เสมือนว่าลูกจ้างผูน้ นมาปฏิ
ั
บตั ิงาน
เต็มเดือนเป็ นเกณฑ์คาํ นวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 407 ลูกจ้างประจําซึงถูกสังพักราชการผูใ้ ดถึงแก่ความตาย ผูม้ อี าํ นาจได้วนิ จิ ฉัยตามข้อ 411
แล้วสังจ่ายค่าจ้างเป็ นจํานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนทีวินิจฉัยให้จนถึงวันทีถึงแก่ความตายหรือเพียงวันทีมี
สิทธิได้รบั ค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนีให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจํานวนหนึงเป็ นจํานวนสามเท่าของจํานวน
ค่าจ้างนัน
ถ้าผูม้ อี าํ นาจวินจิ ฉัยแล้วสังไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายทีผูน้ นมาปฏิ
ั
บตั ิงานและ
ไม่มกี ารจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 408 ลูกจ้างทีขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสําหรับวันทีขาดหรือหนีราชการนัน
ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายทีผูน้ นมาปฏิ
ั
บตั ิงานและไม่มี
การจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 409 ค่าจ้างทีจ่ายตามข้อ 406 ถึงข้อ 408 เป็ นทรัพย์สนิ ของผูต้ ายในขณะตาย และให้จ่าย
แก่ผูม้ สี ทิ ธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 406 หรือข้อ 407 ให้จ่ายแก่บุคคลซึงลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็ น
เป็ นหนังสือตามแบบทีแนบท้ายประกาศนี
ถ้าลูกจ้างผูต้ ายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึงลูกจ้างผูต้ ายได้แสดงเจตนาระบุ
ไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
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(4) ผูท้ ได้
ี อยู่ในอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจําเป็ นต้องมีผูอ้ ุปการะและความตายของผู ้
นันทําให้ได้รบั ความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่า
มีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูต้ าย
(5) ผูท้ อุี ปการะเลียงดูให้การศึกษาผู ้ตายมาแต่เยาว์ ซึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็ นผูอ้ ปุ การะผู ้ตาย
เมือปรากฏว่ามีบุคคลในลําดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนันมีสทิ ธิรบั เงินช่วยพิเศษแต่ในลําดับ
เดียว ผูท้ อยู
ี ่ในลําดับถัดไปไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มตี วั มาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีลูกจ้างผูน้ นถึ
ั งแก่
ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็ นอันไม่ตอ้ งจ่าย
ในกรณีทองค์
ี การบริหารส่วนตําบลมีความจําเป็ นต้องเข้าเป็ นผู ้จัดการศพลูกจ้างผูถ้ งึ แก่ความตาย
เพราะไม่มผี ูใ้ ดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหักค่าใช้จ่าย จากเงินช่วยพิเศษทีต้อง
จ่ายตามประกาศนีได้เท่าทีจ่ายจริง และมอบส่วนทีเหลือให้แก่ผู ้มีสทิ ธิได้รบั
ข้อ 410 องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีความจําเป็ นทีจะต้องสังให้ลูกจ้างประจําไปฝึ กอบรม หรือ
ดูงาน เกียวกับหน้าทีทีลูกจ้างประจํานันปฏิบตั ิอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ
ตลอดระยะเวลาทีไปฝึ กอบรมหรือดูงานนัน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผู ้อนุมตั ิ
ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ข้อ 411 ลูกจ้างประจําทีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตังกรรมการ สอบสวน
หรือถูกฟ้ องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา และถูกสังพักราชการไว้กอ่ นจนกว่าคดีหรือกรณี ถงึ ทีสุด
การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างประจําผูใ้ ดถูกสังพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตังแต่วนั ทีถูกสังพักราชการไว้
ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ริ าชการตามหน้าทีล่วงเลยวันให้พกั ราชการเพราะมิได้ทราบคําสัง ให้เบิกจ่ายค่าจ้าง
ให้ถงึ วันทีทราบ หรือควรได้รบั ทราบคําสังนัน
(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ ูกสังพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทําความผิดและไม่มมี ลทินหรือ
มัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ ูกสังพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทําความผิดแต่มมี ลทินหรือ
มัวหมอง หรือกระทําความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถงึ ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ ครึงหนึงของค่าจ้าง
อัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ กู สังพักราชการไว้ก่อน ได้กระทําความผิดและถูกลงโทษถึง
ปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(5) ในกรณีลูกจ้างประจําซึงถูกสังพักราชการไว้ก่อน ผูใ้ ดถึงแก่ความตายก่อนคดี หรือกรณีถงึ
ทีสุด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลา
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นันหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทังนีให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนทีวินจิ ฉัยให้ จนถึงวันทีถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันทีมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถอื ปฏิบตั ิทาํ นองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ
ลูกจ้างชัวคราวไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างระหว่างถูกสังให้พกั ราชการ หรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้าง
ผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้ทราบคําสัง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถงึ วันที
ทราบหรือควรได้รบั ทราบคําสังนัน
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถอื เป็ นอัตราว่าง
ข้อ 412 ให้นาํ ความในข้อ 411 มาใช้บงั คับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจําระหว่างอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์คาํ สังลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคําสังให้ออกจากราชการหรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดําเนิน
คดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 413 การจ่ า ยค่ า จ้างของผู ซ้ ึงถูก ลงโทษตัดค่ า จ้าง ถ้าภายหลังผู น้ นได้
ั รบั การแต่ งตังหรือ
ปรับค่าจ้าง โดยได้รบั ค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พน้ โทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจํานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถงึ วันก่อนถึงกําหนดลาออก แต่ถา้ ถึงกําหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รบั ทราบ
คําสังอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผูน้ นยั
ั งคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถงึ วันทราบคําสังหรือควรได้รบั ทราบคําสัง
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคําสัง แต่ถา้ ยังไม่รบั ทราบคําสังและ
ลูกจ้างผูน้ นยั
ั งคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถงึ วันทราบคําสังหรือควรได้รบั ทราบคําสัง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถงึ วันสินปี งบประมาณ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผูท้ มิี ได้มาปฏิบตั ิราชการนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในประกาศนี และเป็ นกรณี
เดีย วกับทีกฎหมายว่าด้วยการนันบัญญัติสิทธิไว้สาํ หรับข้าราชการ หรือ คณะรัฐ มนตรีก ําหนดสิทธิให้จ่า ยเงินเดือ น
ข้าราชการไว้แล้ว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดยไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศนี
ข้อ 414 ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั เงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกับการจ่ายเงินทําขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างซึงได้รบั อันตรายหรือป่ วยเจ็บเพราะการปฏิบตั ิงานในหน้าที
ข้อ 415 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล แก้ไขและเปลียนแปลง รายการ
ต่าง ๆ ให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
เมือมีคาํ สังแต่งตังลูกจ้างประจําผูใ้ ดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียนลูกจ้างประจําให้
ลูกจ้างผูน้ นนํ
ั าไปมอบแก่ส่วนราชการทีสังกัดใหม่ทุกครัง
ทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือเป็ นเอกสารลับของทางราชการไม่พงึ เปิ ดเผย
ต่อผูอ้ ืน การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือตรวจสอบรายการให้ดาํ เนินการขออนุ มตั ิ
ตามระเบียบของทางราชการ
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ข้อ 416 การเปลียนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํารายวันเป็ นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอายีสิบหก
วัน ทําการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันทีลูกจ้างผูน้ นได้
ั รบั ในปัจจุบนั โดยปัดเศษขึนเป็ น เกณฑ์พจิ ารณาแต่ตอ้ งไม่เกิน
กว่าอัตราค่าจ้างขันสูงของตําแหน่งนัน
ข้อ 417 ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิราชการ และการ
ปฏิบตั ิตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทีกําหนดไว้สาํ หรับพนักงานส่วนตําบล ตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด

บทเฉพาะกาล
ข้อ 418 ผูใ้ ดเป็ นพนักงานส่วนตําบล และได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวันที
ประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ผูน้ นเป็
ั นพนักงานส่วนตําบล และดํารงตําแหน่งในสายงานนันตามประกาศนีต่อไป โดยให้
ได้รบั เงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้อ 419 ผูใ้ ดเป็ นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล และได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอยู่ก่อน
วันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ผูน้ นเป็
ั นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและ ดํารงตําแหน่งนันตามประกาศนี
ต่อไป โดยให้ได้รบั ค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม
ข้อ 420 การใดทีเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์ก ารบริหารส่วนตําบลทีอยู่ ระหว่างการ
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2539 ซึงใช้บงั คับอยู่ก่อนทีประกาศนีมีผล
ใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด ทังนี ต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทัวไปทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
ข้อ 421 การใดทีเกียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมิได้
กําหนดไว้ในประกาศนี ให้นาํ แนวทาง หลักเกณฑ์และเงือนไข หรือวิธีการทีกําหนดสําหรับพนักงานส่วนตําบล มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(ลงชือ) นิรนั ดร์ จงวุฒเิ วทย์
(นายนิรนั ดร์ จงวุฒเิ วทย์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์
ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ์
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