ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดลาปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์ การบริหารส่ วนตาบล
------------------------------------ด้ วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
มีความเป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้ องการและความเหมาะสมของท้ องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัตใิ ห้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอานาจ
หน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และจะต้ องอยูภ่ ายใต้ มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25
แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ .ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนด คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
ในการประชุมครัง้ ที่
6/2545 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2545 ได้ มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ประกาศนี ้เรี ยกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล”
ข้ อ 2 ประกาศนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2545 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ภายใต้ บทกาหนดในมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนดบรรดากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนที่มีกาหนดไว้ แล้ วในประกาศนี ้ หรื อ
ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับบทกาหนดตามประกาศนี ้ ให้ ใช้ บทกาหนดในประกาศนี ้แทน
ข้ อ 4 ในประกาศนี ้
“ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
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“คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )” หมายความว่า คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
“พนักงานส่วนตาบล” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ซึง่ ได้ รับบรรจุและแต่งตังตาม
้
ประกาศนี ้ ให้ รับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีตาแหน่งและได้ รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตาบล
“พนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น ”
หมายความว่า พนักงานเทศบาล ข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาบล และข้ าราชการหรื อพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่วนตาบล โดยมีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้น ซึง่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตัง้
ให้ ปฏิบตั ริ าชการโดยได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อ
จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นนามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
“ข้ าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรื อน ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน และข้ าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการประเภท
นัน้ นอกจากพนักงานส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น
ข้ อ 5 ให้ ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง รักษาการตามประกาศนี ้
และให้ มีอานาจตีความหรื อวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี ้
หมวด 1
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
ข้ อ 6 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรื อ จิต
ฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ดังนี ้
(ก) โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้ โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื อ้ รัง
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(6) ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการ หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนตาม
มาตรฐานทัว่ ไป หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(11)
ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่า
ด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป หรื อ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ
ข้ อ 7 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ซึง่ ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้ นให้ สามารถ
เข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี ้
(1) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 6 (7) (9) (10) หรื อ (14)
(2) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 6 (11) หรื อ (12) ซึง่ ได้ ออกจากงานหรื อราชการเกินสอง
ปี แล้ ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่
(3) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 6 (13) ซึง่ ได้ ออกจากงานหรื อราชการเกินสามปี แล้ ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่
ข้ อ 8 ผู้ที่เป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม ข้ อ
6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้ นแต่คณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 6 (6) หรื อได้ รับการยกเว้ นในกรณีขาดคุณสมบัตหิ รื อ
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7
ข้ อ 9 การพิจารณายกเว้ นกรณีการขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้ พิจารณาถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของ
ทางราชการที่จะได้ รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุม
ปรึกษายกเว้ นคุณสมบัตหิ รื อลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
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จังหวัด) ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้ องได้ คะแนนเสียงสี่ในห้ าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และ
การลงมติให้ กระทาโดยลับ
ข้ อ 10 ในการขอยกเว้ นและการพิจารณายกเว้ นในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ าม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับ
ราชการได้ ดังนี ้
(1) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามในการที่จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงาน
ส่วนตาบล และเป็ นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้ นได้
ให้ ผ้ นู นยื
ั ้ ่นคาขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้ นในกรณีขาด
คุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อจะเข้ ารับราชการ โดยมีผ้ มู ีเกียรติอนั ควรเชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่าสอง
คนเป็ นผู้รับรองความประพฤติ ให้ ยื่นคาขอและหนังสือรับรอง ตามแบบท้ ายประกาศนี ้ พร้ อมเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
(2) การขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้ นใน
กรณีขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อสมัครหรื อกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
จะยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต .จังหวัด ) หรื อประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผ้ นู นประสงค์
ั้
จะเข้ ารับราชการ
ก็ได้
(3) ในกรณีที่มีผ้ ยู ื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด ) ให้ สง่ เรื่ องให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา หรื อ กรณียื่นต่อ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาและถ้ าต้ องการจะรับผู้ยื่นคาขอนันเข้
้ ารับราชการ ก็ให้ ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารรับราชการ หรื อการทางาน การประกอบคุณงามความดี
ความผิดหรื อความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผู้นนั ้ โดยให้ สอบสวนจากผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ า
งาน และผู้มีเกียรติซงึ่ อยูใ่ กล้ ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้ วพิจารณาอีกชันหนึ
้ ง่ ว่ายังต้ องการจะรับผู้นนเข้
ั ้ ารับ
ราชการหรื อไม่ ถ้ าต้ องการรับ ก็ให้ แจ้ งและส่งเรื่ องการสอบสวนดังกล่าวพร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานการ
สอบสวนนันให้
้ เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการต่อไป และหาก
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนันเข้
้ ารับราชการ ให้ แจ้ งเป็ น
หนังสือให้ ผ้ นู นและเลขานุ
ั้
การคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แจ้ งผลการพิจารณา
ตาม (3) ให้ เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายใน หกเดือนนับ
แต่วนั ที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่ องไปให้ ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนันไม่
้ ต้องการจะรับบรรจุ ให้ เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
ยุตเิ รื่ องและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
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(5) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ รับเรื่ องการ
สอบสวนตาม (3) เห็นว่าข้ อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก็ให้ ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อสมัคร
สอบแข่งขันหรื อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะเข้ าเป็ นพนักงานส่วน
ตาบลยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และให้ เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) รวบรวมข้ อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้
เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด ) แล้ ว
ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาลงมติลบั ตามข้ อ 9

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ พิจารณาลงมติ
สาหรับผู้ขอยกเว้ นกรณีที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามรายใด และผู้นนไม่
ั ้ ได้ รับการยกเว้ นการ
ขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามอีก ผู้นนจะขอได้
ั้
ตอ่ เมื่อเวลาได้ ลว่ งเลยไปแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ลงมติ
หมวด 2
การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ ง
ข้ อ 11 ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมี 3 ประเภท ดังนี ้
(1) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป
(2) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้ แก่ตาแหน่งตังแต่
้ ระดับ 7 ขึ ้นไป ซึง่ เป็ นตาแหน่ง
ที่มีลกั ษณะงานวิชาชีพ ซึง่ ต้ องปฏิบตั โิ ดยผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ี
คุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบตั งิ านแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
เห็นได้ ชดั โดยมีองค์กรตามกฎหมายทาหน้ าที่ตรวจสอบกลัน่ กรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ
รวมทังลงโทษผู
้
้ กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้ แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี ้
„ วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
„ วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
„ วิชาชีพเฉพาะสถาปั ตยกรรม
(2) ทวิ ตาแหน่งในสายงานนิตกิ าร ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่ต้องปฏิบตั โิ ดยผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั แิ ทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชดั อีกทังเป็
้ นงานที่ขาดแคลนกาลังคนในองค์การบริหาร
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ส่วนตาบล จึงกาหนดให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งในสายงานนิตกิ าร ตังแต่
้ ระดับ
ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทยเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

7 ขึ ้นไป ซึง่ ได้ รับ

(แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 19) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2549)

(3) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้ แก่ ตาแหน่งระดับ 8 ที่มีฐานะและหน้ าที่ใน
การบริหารงานเป็ นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 12 การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การ
บริหารส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยูใ่ นส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ต้ องคานึงถึงลักษณะ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคคล และ
งบประมาณรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวต้ องเทียบได้ ใน
มาตรฐานเดียวกันกับข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ข้ อ 13 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยูใ่ นส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลัง
ของพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการจัดทา
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึง่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากคุณภาพของงาน และปริมาณงาน
ตลอดทังภาระค่
้
าใช้ จา่ ยขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้ องจ่ายในด้ านบุคคล
ข้ อ 14 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใดเป็ นตาแหน่งระดับใด ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนัน้ แล้ วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) จัดทาไว้ ตามมาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งให้ จดั ตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานอย่างเดียวกันเข้ าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัด
ตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้ า
กลุม่ ตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้ อ 15 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้ วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นประธานคณะทางาน
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นคณะทางาน
(3) ผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการ เป็ นคณะทางาน
(4) พนักงานส่วนตาบล เลขานุการคณะทางาน
ข้ อ 16 ให้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้ คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้ าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขันตอนการ
้
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กระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการ ต่าง
ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทังภาระค่
้
าใช้ จา่ ยขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้ องจ่ายใน
ด้ านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดเป็ นแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้ อยจะต้ องประกอบ
ด้ วยสาระสาคัญ ดังนี ้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้ าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการกาลังคนทังหมดขององค์
้
การบริหารส่วนตาบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้ องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจที่อยูใ่ นอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้ องการกาลังคนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และกาลังคน ที่
ขาดอยูแ่ ละต้ องการเพิ่มขึ ้น อัตราความต้ องการกาลังคนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขยายงานหรื อได้ รับ
มอบหมายเพิ่มขึ ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ กาลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้ มีการใช้
กาลังคนที่มีอยูใ่ นองค์การบริหารส่วนตาบลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของกาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรื อฝึ กอบรมกาลังคนที่มีอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และ
ใช้ กาลังคนที่มีอยูใ่ ห้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่างๆ โดยมี
หลักเกณฑ์เบื ้องต้ น ดังนี ้
(ก) กาหนดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
เป็ นไปตามประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนด
ตาแหน่งเป็ นตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานส่วนตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาขึ ้น โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ ว
(ค) ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่กาหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้ องเป็ น
ตาแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้ จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ไว้ แล้ ว สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรื อระดับ 3 ทุกตาแหน่ง
สายงาน ให้ กาหนดตาแหน่งเป็ นตาแหน่งระดับควบ เป็ นระดับ 1 - 3 ระดับ 2 - 4 หรื อระดับ 3 - 5
แล้ วแต่กรณี
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(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง ให้ กาหนด
เป็ นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้ แสดงกรอบอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทังหมด
้
และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็ นรอบปี ที่หนึง่ ปี ที่สอง และ
ปี ที่สาม
(6) ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จดั ทาขึ ้นในครัง้ แรกตามประกาศนี ้ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็ นตาแหน่งสาย
งานใด ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ภาย
ใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ให้ กาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี ้
„ กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นระดับ 8 หรื อระดับ 7
„ อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6 ได้
„ กาหนดตาแหน่งหัวหน้ าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ให้ กาหนดตาแหน่ง ดังนี ้
„ กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อระดับ 6
„ อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6 ได้
„ กาหนดตาแหน่งหัวหน้ าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 7 หรื อ
ระดับ 6

(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ให้ กาหนดตาแหน่ง ดังนี ้
„ กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นระดับ 6
„ กาหนดตาแหน่งหัวหน้ าส่วนราชการระดับกองหรื อส่วน เป็ นระดับ 6
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้ พิจารณากาหนดได้ ตามความเหมาะสม ความจาเป็ น ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน และให้ คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตาบล ที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ประกอบด้ วย
ข้ อ 17 ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี ้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
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(3) หัวหน้ าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้อานวยการกอง หรื อ หัวหน้ าส่วน
ข้ อ 18 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้ จดั ทาขึ ้นตามข้ อ 16 ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศใช้ แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็ นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ ตาแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนดเมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้ แผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล 3 ปี แล้ ว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามข้ อ 16 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
ข้ อ 19 ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้ อ 18 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต .จังหวัด )เห็นว่า
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีความ
เหมาะสมแล้ ว และแจ้ งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) ตามวรรคหนึง่ เป็ นประการใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )และ
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.)
ข้ อ 20 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดให้ มีตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดตามแผนอัตรากาลังแล้ ว
ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจัดสรร
เงินงบประมาณในแต่ละปี สาหรับตังจ่
้ ายเป็ นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน
ข้ อ 21 ในระหว่างการประกาศใช้ บงั คับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็ นต้ องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลเพิ่มใหม่
นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรื อ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งโดยปรับ
เกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เป็ นภาระทางงบประมาณค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ตอ่ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนการเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลชี ้แจงเหตุผล ความจาเป็ นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี ้
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(1) เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรื อปริมาณงานที่
เพิ่มขึ ้นจากเดิม ถึงขนาดจาเป็ นต้ องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ ้นใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(4) หน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(5) ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้ แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยูต่ าม
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็ นอื่น
ข้ อ 22
กรณีการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ข้ อ 21 เป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึง่ เป็ นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) ยังไม่ได้ จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนัน้ ในการขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ดงั กล่าว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงาน
นัน้ เสนอไปพร้ อมกันด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน
โดยทัว่ ไปหน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่งในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้ เสนอเรื่ องขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่าง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต .)
พิจารณาต่อไปหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้ นาความที่กาหนดใน ข้ อ 19 มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
ข้ อ 23 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ใหม่ตามข้ อ 21 หรื อข้ อ 22 แล้ วแต่กรณี ให้ ถือว่าเป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนัน้ โดยให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ข้ อ 24 ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้ เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใด
ไม่เหมาะสมก็ดี การใช้ ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
กาหนดก็ดี หรื อลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งใดที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนันเสี
้ ยใหม่ให้ เหมาะสม ทังนี
้ ้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) จะมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการแทนก็ได้ ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
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มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการให้ เป็ นไปตามมติหรื อคาสัง่ นัน้
ข้ อ 25 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้ อ
24
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ได้ รับมอบหมาย
มีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลได้
ข้ อ 26 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาม ข้ อ 25 สามารถ
กระทาได้ 5 ประการ ดังนี ้
(1) การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่ง
(3) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรื อระดับตาแหน่ง
(5) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้ อ 27 การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้ เหมาะสมกับ
ระดับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี ้
(1) ตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ ให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามารถปรับระดับตาแหน่งให้ มีระดับสูงขึ ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งเป็ นผู้มี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้ สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้ สงู ขึ ้น
นอกระดับควบ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล ให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ที่กาหนดในหมวด 9
(2) ตาแหน่งผู้บริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจะขอปรับระดับ
ตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นของตาแหน่งใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้ อ 28 การปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่งของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสาย
งานเพื่อรองรับการบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการ หรื อการแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้ น
ของตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ าน ที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรื อระดับ 3 แล้ วแต่กรณี ให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีอานาจปรับลดหรื อขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการหรื อ
การแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดารงตาแหน่งได้
ข้ อ 29 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงานเป็ นการตัดโอนตาแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึง่ ในกองหรื อฝ่ ายหนึง่ ไปกาหนดเป็ นตาแหน่งในกองอื่นหรื อฝ่ ายอื่น โดยไม่
เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ ให้ สามารถใช้
ตาแหน่งให้ เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพโดยให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสนอเรื่ องขอปรับเกลี่ยตาแหน่งให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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ข้ อ 30 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรื อระดับตาแหน่งเป็ นการ
ตัดโอนตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึง่ ในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็ นตาแหน่งในสายงานอื่นใน
ส่วนราชการเดียวกัน หรื อส่วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนันอาจเปลี
้
่ยนระดับตาแหน่งด้ วยก็ได้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยูใ่ นกรอบอัตรากาลังให้ สามารถใช้
ตาแหน่งให้ เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 31 การยุบเลิกตาแหน่ง เป็ นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยูใ่ นกรอบ
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ประโยชน์แล้ ว โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอยุบเลิกตาแหน่งให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทังนี
้ ้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนันต้
้ องเป็ นตาแหน่งว่างกรณี คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ มีมติไม่ให้ ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ
ให้ ยบุ เลิกตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) พิจารณาและให้ ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้ อ 32 การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้ อ 27 (2) ข้ อ 29 และข้ อ 30 ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(1) เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรื อปริมาณงานที่
เพิ่มขึ ้นจากเดิมถึงขนาดจาเป็ นต้ องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งใหม่
(4) หน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้ แสดงกรอบอัตรากาลังที่
มีอยูต่ ามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็ นอื่นการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึง่ ให้
พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นในด้ านปริมาณและคุณภาพของงานเป็ นสาคัญ โดยมิให้ ขออนุมตั ิ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อเหตุผลด้ านตัวบุคคล และให้ คานึงถึงจานวนของลูกจ้ างทังประจ
้
าและ
ชัว่ คราวที่ปฏิบตั งิ านในงานนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เกิดปั ญหาคนล้ นงาน และเป็ นการประหยัดงบประมาณด้ านรายจ่ายด้ าน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย และให้ พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและถูกต้ อง
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ของกรอบตาแหน่งในงานนันด้
้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ ตาแหน่งในงานนันสามารถรองรั
้
บ
ความก้ าวหน้ าของบุคลากรในงานนันได้
้
ข้ อ 33 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้ พิจารณาขอ
อนุมตั ปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากร
ผู้ครองตาแหน่งเดิมที่ขออนุมตั ปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งด้ วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะขออนุมตั ปิ รับปรุงกาหนดตาแหน่ง ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่วา่ ง
และมีความจาเป็ นน้ อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็ น
เร่งด่วน
ข้ อ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตาม
ข้ อ 32 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งมีความเหมาะสมแล้ ว และแจ้ งยืนยันการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้ เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.) ตามวรรคหนึง่ เป็ นประการใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้ อ 35 ในระหว่างการประกาศใช้ บงั คับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็ นต้ องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรื อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ ้น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้ อ 36 กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ข้ อ 30 เป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึง่ เป็ นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) ยังไม่ได้ จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนัน้ ในการขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งดังกล่าว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ง
สายงานนัน้ เสนอไปพร้ อมกันด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน
ลักษณะงาน โดยทัว่ ไปหน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่งในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้ เสนอเรื่ องขอ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
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(ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ ให้ นาความที่กาหนดในข้ อ 34 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

ข้ อ 37 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ตามข้ อ 27 (2) ข้ อ 29 ข้ อ 30 หรื อข้ อ 31 แล้ วแต่กรณี ให้ ถือว่าเป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ โดยให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายละเอียดใน
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ส่ วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือน
ข้ อ 38 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งและการรับเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานส่วนตาบล ให้ นากฎหมายว่าด้ วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดสาหรับข้ าราชการ
พลเรื อนมาใช้ บงั คับโดยอนุโลมการจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้ แก่พนักงานส่วนตาบล ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม
ข้ อ 39 ให้ พนักงานส่วนตาบลได้ รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใด ระดับใด ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้ าราชการพลเรื อนท้ าย
พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี ้
(1) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 1 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 2 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 3 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 4 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 5 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 6 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 7 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 8 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 8
ข้ อ 40 พนักงานส่วนตาบลผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใด ระดับใด โดยได้ รับ
เงินเดือนในอันดับใดตามข้ อ 39 ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนัน้
เว้ นแต่
(1) ผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าขันต
้ ่าของอันดับนันอยู
้ แ่ ล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผู้นนได้
ั ้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพ และ ก .พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) รับรองว่าปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อ
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วิชาชีพนัน้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้ และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้ รับในอันดับ
และขันใดให้
้
ได้ รับเงินเดือนในอันดับและขันที
้ ่ตามที่กาหนดในข้ อ 41
(3) ผู้นนได้
ั ้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น
และ ก.พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) รับรองว่าปริญญาหรื อประกาศนียบัตร
การศึกษา หรื อวิชาชีพที่ได้ รับเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้นนัน้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้ รับในอันดับ และขันใด
้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล อาจปรับให้ ได้ รับ
เงินเดือนในอันดับและขันที
้ ่ตามที่กาหนดในข้ อ 41
(4) ผู้นนได้
ั ้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ ตาแหน่งในสายงานนันได้
้ รับเงินเดือนสูงกว่า
ขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับนัน้ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับและขันที
้ ่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(5) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม โดยเป็ นความ
ประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตาบลนัน้ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
ในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่
พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับ เมื่อได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้ แต่ถ้าผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือน
สูงกว่าขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังอยู
้ แ่ ล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันสู
้ งของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
(6) ผู้ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นตาแหน่งใด ถ้ าได้ รับเงินเดือนสูงกว่า
ขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังนั
้ นอยู
้ แ่ ล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังในขั
้ นที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแต่ละอันดับ ที่พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับเมื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 41 การกาหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพตาม
ข้ อ 40 (2) และผู้ที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้นตามข้ อ 40
(3) ได้ รับเงินเดือนในอันดับใด และขันใด
้ ให้ พิจารณาดาเนินการดังนี ้
1. ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้ รับเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น ต้ องเป็ นปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก .พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) รับรองว่าเป็ น
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้ โดยให้ พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิได้ ไม่วา่
พนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้ จะได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยูก่ ่อน หรื อระหว่างเข้ า
รับราชการ หรื ออยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
2. การปรับอัตราเงินเดือน ให้ ได้ รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็ นการปรับปรุงตาแหน่งหรื อ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และต้ องให้ ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่าระดับและขันของอั
้
ตราเงินเดือนที่ควรได้ รับ
ตามตารางกาหนดอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ท้ ายประกาศนี ้
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3. การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ต้ องให้ มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นนส
ั ้ าเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่จะขอปรับอัตราเงินเดือน
ให้ ได้ รับตามคุณวุฒินนั ้ รวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก .พ. หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ได้ กาหนดให้ ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้ รับมาเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับ
การแต่งตังในกรณี
้
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอัตราเงินเดือนให้
ได้ รับตามคุณวุฒิ ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ้ นู นรายงานตั
ั้
วต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหลังสาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้นก่อนวันที่เข้ ารับราชการหรื ออยู่
ระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้ น
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งที่ได้ รับการแต่งตังในกรณี
้
ที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิ่มขึ ้น หรื อสูงขึ ้นหลังวันเข้ ารับราชการและพ้ นทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการแล้ วโดยมิได้ รับอนุญาตให้ ลา
ศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ได้ รับ
ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น
4. การสัง่ ปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ โดยมิให้ ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณในกรณีที่ได้ เสนอเรื่ องราวไว้ ก่อนวัน
เริ่มต้ นปี งบประมาณ และไม่สามารถสัง่ ปรับให้ ในวันเริ่มต้ นปี งบประมาณ ก็ให้ สงั่ ปรับอัตราเงินเดือนให้
ได้ รับตามคุณวุฒิได้ ตงแต่
ั ้ วนั เริ่มต้ นปี งบประมาณ ทังนี
้ ้ให้ ปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามวุฒิก่อนการ
พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
ข้ อ 42 พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในหมวด
อื่นแห่งประกาศนี ้ และได้ กาหนดการให้ ได้ รับเงินเดือนเป็ นอย่างอื่นไว้ โดยเฉพาะ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้
นันได้
้ รับเงินเดือนตามที่กาหนดในหมวดนัน้
ข้ อ 43 กรณีอื่นนอกจากที่ได้ กาหนดในหมวดนี ้ ให้ เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นราย ๆ ไป
ส่ วนที่ 2
ประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ข้ อ 44 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้ มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็ นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบตั ริ าชการของ
พนักงานส่วนตาบลทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อน
ข้ อ 45 องค์การบริหารส่วนตาบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างได้ ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตาบลเป็ นพิเศษอีกก็ได้ การกาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กาหนดในวรรคหนึง่
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ต้ องมีลกั ษณะเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และเป็ นการจ่ายให้ ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้ นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่
ค่าใช้ จา่ ย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สงู กว่าร้ อยละสี่สิบ ตามมาตรา
35 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ .ศ. 2542 แต่ทงนี
ั ้ ้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทน
อื่นของพนักงานส่วนตาบลหรื อลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้ รับแต่ละคนไม่เกินห้ าเท่าของ
อัตราเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง
ข้ อ 46 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 45 ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นรายการเพิ่มขึ ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น (ก.ถ.)ประกาศกาหนดและกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตลอดทังหลั
้ กเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่
นัน้
(2) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็ นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอื่น ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกาหนด
ข้ อ 47 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้ อ 46 แล้ วให้
เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้ คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้ างที่ได้ รับ ความจาเป็ น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้ บงั คับต่อไป ทังนี
้ ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับไม่ก่อนวันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ ความเห็นชอบการกาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นนัน้
ข้ อ 48 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 46 (1) ให้ มีอตั ราค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่
กาหนดไว้ เดิม หรื อการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนัน้ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 47 โดยอนุโลม
ข้ อ 49 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 46 (2) ให้ มีอตั ราค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่กาหนด
ไว้ เดิม ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 47 โดยอนุโลม เว้ นแต่ การกาหนดให้
มีอตั ราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนจะ
ได้ รับหรื อการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนัน้ จะกระทามิได้
ข้ อ 50 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 46 แล้ ว หากปรากฏว่าองค์การ
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บริหารส่วนตาบลนันไม่
้ สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหรื อยกเลิกการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้ อ 46 (1) และ (2) เป็ นลาดับแรก เพื่อมิให้ ขดั หรื อแย้ ง และ
ไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดการปรับปรุงหรื อยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึง่
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 48 หรื อข้ อ 49 โดยอนุโลม
ข้ อ 51 พนักงานส่วนตาบลอาจได้ รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 52 พนักงานส่วนตาบลอาจได้ รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 53 บาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ข้ อ 54 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้
ดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี ้
(1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการและแต่งตังให้
้ เป็ นพนักงานส่วน
ตาบลหรื อเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนัน้
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับ
ราชการและแต่งตังให้
้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนัน้
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
หรื อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นในสายงานเดียวกัน หรื อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลตาแหน่ง
ผู้ปฏิบตั งิ านให้ ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นใน
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ หรื อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นนอกระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ หรื อตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรื อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
ข้ อ 55 การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี ้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรื อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรื อส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่ได้ รับการร้ อง
ขอให้ เป็ นผู้ดาเนินการแทน ต้ องดาเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลัก
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วิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และต้ องเปิ ดโอกาสให้ พนักงานส่วนตาบลอื่น ที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนและมีความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกด้ วย โดยการ
ประกาศผลการคัดเลือกให้ ดาเนินการอย่างเปิ ดเผย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ส่ วนที่ 1
การสอบแข่ งขัน
ข้ อ 56 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ อาจร้ องขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขันแทนได้
กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ในตาแหน่งใดแล้ ว
และบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ยงั ไม่หมดอายุ ห้ ามมิให้ องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนันจั
้ ดสอบแข่งขัน
ในตาแหน่งเดียวกันอีก
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรื อคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในจังหวัดนันมี
้ บญ
ั ชีสอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งใด ห้ ามมิให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล เปิ ดสอบแข่งขันในตาแหน่งนันด้
้ วย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
บุคคลเป็ นพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ทังภาค
้
ก ภาค ข และภาค ค
เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอใช้ บญ
ั ชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ไปบรรจุและแต่งตังในต
้ าแหน่งที่วา่ ง
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
5 กันยายน 2551 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 24) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่
4 กันยายน 2551)

ข้ อ 57 ยกเลิก
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 58 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันดาเนินการ ดังนี ้
(1) แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการสอบแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็ นประธาน หัวหน้ าส่วนราชการประจา
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จังหวัดที่เกี่ยวข้ องจานวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เป็ นกรรมการ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรื อท้ องถิ่นจังหวัดแล้ วแต่กรณีเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขันให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จาเป็ น โดย
ไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(2)
แต่งตังคณะกรรมการออกและตรวจข้
้
อสอบ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข )
ที่เปิ ดสอบ ที่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น ที่มีระดับไม่ต่ากว่าระดับ
8
หรื อเทียบเท่า
มีหน้ าที่ออกข้ อสอบเป็ นจานวน 10 เท่าของจานวนข้ อสอบของการสอบภาค ข
และตรวจข้ อสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ ้นภายใน 5 วัน ทังนี
้ ้ กรณีข้อสอบปรนัยให้ ตรวจและ
ประมวลผลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
(3) แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกข้ อสอบ จานวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้ วย
หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้ อง
มีหน้ าที่พิจารณาคัดเลือกข้ อสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจสอบส่งมอบให้
ได้ ข้อสอบตามจานวนข้ อสอบที่กาหนดในการสอบภาค ข
(4) แต่งตังคณะกรรมการผลิ
้
ตข้ อสอบ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลและหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดหรื อประจา
อาเภอที่เกี่ยวข้ อง โดยมีพนักงานส่วนตาบลหรื อข้ าราชการสานักงานท้ องถิ่นจังหวัด แล้ วแต่กรณี เป็ น
เลขานุการ
มีหน้ าที่ควบคุมกระบวนการผลิตข้ อสอบ และเก็บรักษาข้ อสอบให้ เป็ นไปอย่าง
รัดกุมไม่ให้ ข้อสอบรั่วไหลได้
(5)
แต่งตังคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกั
้
บตาแหน่ง
(ภาค ค )
คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นที่มีระดับไม่ต่ากว่าระดับ 8 หรื อเทียบเท่า
มีหน้ าที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่
โดยพิจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้
เข้ าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทังนี
้ ้ อาจใช้ วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสม
ในด้ านต่าง ๆ
(6)
แต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลการดาเนินการสอบแข่งขัน จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เป็ นประธาน
นายอาเภอหรื อหัวหน้ าส่วนราชการในจังหวัด และท้ องถิ่นจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ าที่ควบคุมกากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดาเนินการสอบแข่งขันใน
ทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การประกาศสอบแข่งขันจนถึงการประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย ถูกต้ องเป็ นธรรม และให้ มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลกาหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นธรรม ให้ รายงาน
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อดาเนินการต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 59 ยกเลิก
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 60 ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จาเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันครัง้ นี ้ แล้ วให้ ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 61 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าง ๆ ให้ มีรายละเอียด ดังนี ้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป กาหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เป็ นผู้ดาเนินการสอบปี ละ
1 ครัง้ และให้
ประกาศผลผู้ที่ได้ คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นกาหนดเป็ น ผู้
ผ่านการสอบโดยไม่ต้องจัดลาดับที่ของผู้สอบได้ และบัญชีของผู้ผา่ นภาค ก มีอายุ 3 ปี โดยให้ ทดสอบ
ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้ โดยวิธีสอบข้ อเขียน และให้ คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่
ต้ องการของตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในแต่ละระดับด้ วย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนน
เต็ม 100 คะแนน
ให้ ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้
สรุปความหรื อให้ จบั ประเด็นในข้ อความหรื อเรื่ องราว หรื อให้ วิเคราะห์เหตุการณ์หรื อสรุปเหตุผล ทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรื อสังคม หรื อให้ หาแนวโน้ มหรื อความเปลี่ยนแปลงที่นา่ จะเป็ นไปตามข้ อมูล หรื อ
สมมติฐาน หรื อให้ ศกึ ษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึง่ เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่าง
ใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างก็ได้
2. วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ให้ ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ ภาษา โดยการให้ สรุปความและ
หรื อตีความจากข้ อความสัน้ ๆ หรื อบทความ และให้ พิจารณาเลือกใช้ ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรื อ
กลุม่ คา ประโยคหรื อข้ อความสัน้ ๆ หรื อให้ ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง กาหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จัดสอบโดยให้
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ ในการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีสอบข้ อเขียน หรื อวิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใด วิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ จะรวมสอบเป็ นวิชาเดียวหรื ออย่างเดียว หรื อแยกสอบเป็ นสองวิชาหรื อสอง
อย่าง โดยกาหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรื ออย่างละ 100 คะแนน หรื อวิชาหนึง่ หรื ออย่างหนึง่ 150 คะแนน
และอีกวิชาหนึง่ หรื ออีกอย่างหนึง่ 50 คะแนน ก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด และ
โดยวิธีใดให้ ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครสอบด้ วย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล หรื อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จัดสอบ โดยให้
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่จากประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทังนี
้ ้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่และความรู้ในเรื่ องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ ากับผู้ร่วมงาน
รวมทังสั
้ งคมและสิ่งแวดล้ อม ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็ นต้ น
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 62 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตัง้
(2) คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนัน้
(3) เงินเดือนที่จะได้ รับสาหรับตาแหน่งนัน้ ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
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(7) การบรรจุแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ นู นั ้
จะต้ องดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล ที่บรรจุแต่งตังอย่
้ างน้ อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดารง
ตาแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ เว้ นแต่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบตั ริ าชการแล้ ว และมีเหตุผลความจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล อาจพิจารณาให้ โอนย้ ายได้ ตามที่เห็นสมควร
(8) เรื่ องอื่น ๆ หรื อข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนันให้
้ ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
ก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้ งให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ทุก
จังหวัด และสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้ วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทัว่ กันด้ วย ก็ได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 63 ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับสมัครสอบ
โดยให้ มีกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นที่จะต้ องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันให้
คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการ
รับสมัครสอบได้ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสุดท้ ายของการ
รับสมัครสอบ โดยจะต้ องประกาศการขยายเวลานันก่
้ อนวันครบกาหนดวันปิ ดรับสมัครสอบ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 64 ให้ ผ้ สู มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา
ดังนี ้
(1) ภาค ก ให้ เสียค่าธรรมเนียมสอบ ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท
(2) ภาค ข และ ภาค ค ให้ เสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี ้
(2.1) ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 หรื อตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ น
จากระดับ 2 ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท
(2.2) ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ตาแหน่งละไม่เกิน 200
บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จา่ ยคืนให้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ เว้ นแต่มีการยกเลิกการสอบครัง้ นันทั
้ งหมด
้
เนื่องจากมีการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริต ตามข้ อ 69 ให้ จา่ ยคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ แก่ผ้ สู มัครสอบ ที่
มิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริตนันได้
้
สาหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ พิจารณานาไปถัวเป็ นค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันได้ ทกุ รายการ โดยรายงานผลการใช้ จา่ ยให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) ทราบ

24
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
5 กันยายน 2551 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 24) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่
4 กันยายน 2551)

ข้ อ 65 ในกรณีที่ผ้ สู มัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามัญ หรื อข้ าราชการ
หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับไม่สงู กว่าตาแหน่งที่ตน
ดารงอยู่ ซึง่ ใช้ คณ
ุ วุฒิเช่นเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ จะต้ องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาซึง่
เป็ นผู้มีอานาจสัง่ บรรจุ อนุญาตให้ มาสมัครสอบแข่งขันได้ พร้ อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรอง
ดังกล่าวผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิเข้ าสอบสาหรับการสอบแข่งขันครั
้ ง้ นัน้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 66 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบ ก่อนวันสอบ ไม่
น้ อยกว่า 10 วันทาการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 67 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ถือเกณฑ์วา่ ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนน
ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 โดยไม่ต้องนาคะแนนจากการสอบภาคความรู้
ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) มารวม ทังนี
้ ้ ให้ คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้ วย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 68 ให้ ผ้ ทู ี่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่นจัดสอบ เป็ นผู้มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข) และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) โดยได้ คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 67 ให้ เป็ นผู้มีสิทธิสอบในภาคอื่นต่อไปได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 69 ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้ เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันในครัง้ นันทั
้ งหมด
้
หรื อ
ยกเลิกเฉพาะวิชาหรื อเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรื อส่อไปในทางทุจริตนัน้ หากผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน
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ได้ ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใด หรื อเฉพาะภาคใดแล้ ว ให้ ดาเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานัน้
หรื อเฉพาะภาคนันใหม่
้
โดยผู้ที่ทจุ ริตหรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริต ในการสอบแข่งขันครัง้ นัน้ ไม่มี
สิทธิเข้ าสอบแข่งขันอีก
กรณีตรวจพบการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ ้นแล้ ว แต่
ก่อนประกาศผลการสอบแข่งขัน ให้ คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการสอบแข่งขัน ตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้ งว่าบุคคลหนึง่ บุคคลใดทุจริตในการสอบแข่งขันหรื อมีสว่ นร่วมใน
การทุจริต ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ ดลุ ยพินิจตัดสิทธิผ้ สู มัครสอบแข่งขันนันได้
้
กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแข่งขันภายหลังประกาศผลการสอบแล้ ว กรณี
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป็ นประการใด ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จดั สอบแข่งขันปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามนัน้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการให้ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบลแจ้ ง
นายอาเภอในฐานะผู้กากับดูแลเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ตอ่ ไป ถ้ าคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตรวจสอบข้ อเท็จจริงและ
พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 70 เมื่อได้ ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ตอ่ ไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 71 การขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ เรี ยงลาดับที่จากผู้สอบได้ จากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผ้ สู อบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 72 บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ประกาศขึ ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนันอี
้ ก และได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ใหม่แล้ ว บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ครัง้
ก่อนเป็ นอันยกเลิก เว้ นแต่ได้ มีการเรี ยกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตัง้ หรื อได้ มีการขอใช้ บญ
ั ชีผ้ สู อบแข่งขัน
ได้ ภายในกาหนด 2 ปี ตามระยะเวลาที่กาหนด และต่อมาบัญชีได้ ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรื อมีการ
ประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ใหม่ ให้ ถือว่าผู้นนยั
ั ้ งมีสิทธิได้ รับการบรรจุแต่งตัง้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้นนจะต้
ั ้ อง
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ไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะบรรจุแต่งตังไม่
้ เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่บญ
ั ชีผ้ ู
สอบแข่งขันได้ นนมี
ั ้ อายุครบตามที่ประกาศ หรื อวันที่ประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ใหม่ แล้ วแต่กรณี
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
5 กันยายน 2551 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
24) พ.ศ. 25 51 ประกาศ
ณ วันที ่ 4 กันยายน 2551)

ข้ อ 73 ยกเลิก
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 74 ผู้ใดได้ รับการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ถ้ ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ให้ เป็ นอันยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ นู นในบั
ั ้ ญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นนได้
ั ้ ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตังในต
้ าแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นนไม่
ั ้ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ ารับราชการภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหรื อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแจ้ งให้ ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ที่ทาการไปรษณีย์รับ
ลงทะเบียน
(3) ผู้นนมี
ั ้ เหตุไม่อาจเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการได้ ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตังในต
้ าแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นนประสงค์
ั้
จะรับการบรรจุและแต่งตังในต
้ าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการโอน
แต่สว่ นราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่รับโอน ผู้นนจึ
ั ้ งไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ
(5) ผู้นนได้
ั ้ รับการบรรจุและแต่งตังในต
้ าแหน่งที่สอบได้ ไปแล้ ว ให้ ยกเลิกการขึ ้น
บัญชีผ้ นู นไว้
ั ้ ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ทกุ บัญชีในการสอบครัง้ เดียวกัน
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 75 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชี ถ้ าบัญชีนนยั
ั ้ งไม่ยกเลิก และเจ้ าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรจะอนุมตั ใิ ห้ ขึ ้นบัญชีผ้ นู นไว้
ั ้ ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุในครัง้ ต่อไป
ตามเดิม ก็ได้
กรณีถกู ยกเลิกการขึ ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับ
ราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ ารับราชการใน
ตาแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนนยั
ั ้ งไม่ยกเลิก ให้ ขึ ้นบัญชีผ้ นู นไว้
ั ้ ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุใน
ครัง้ ต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
2 มิ ถนุ ายน 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 18) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที ่
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1 มิ ถนุ ายน 2549 และ **(แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 23) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 8 สิ งหาคม 2551 แก้ไขตามคาสัง่ ศาลปกครอง
สูงสุด**)

ข้ อ 76
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้ เกิดความเป็ นธรรม ให้ ผ้ ดู าเนินการ
สอบแข่งขันดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ สง่ สาเนาคาสัง่
แต่งตังคณะกรรมการ
้
1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ ้นให้ รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายใน
15 วันทาการ นับแต่วนั ประกาศผลการสอบแข่งขัน โดยให้ สง่ เอกสารดังต่อไปนี ้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
ข. สาเนาประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
1 ชุด
(3) หากมีการยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ หรื อขึ ้นบัญชีเดิมให้ รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล นับแต่วนั ยกเลิกหรื อขึ ้นบัญชีนนั ้
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ า
สอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิมให้ รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายใน 3 วัน ทาการ นับแต่วนั ประกาศเปลี่ยนแปลง
(5) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ สง่
สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บัญชีกรอกคะแนน สาเนา
ประกาศขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ จานวน 1 ชุด ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเก็บไว้ เป็ น
หลักฐานด้ วย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
5 กันยายน 2551 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
24) พ.ศ. 25 51 ประกาศ
ณ วันที ่ 4 กันยายน 2551)

ส่ วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีท่ มี ีเหตุพเิ ศษ
ข้ อ 77 การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ า
รับราชการและแต่งตังให้
้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ ตามข้ อ 111 และข้ อ
116 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการสอบ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถ
ดาเนินการได้ อาจร้ องขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลดาเนินการแทนให้ ก่อน หากไม่สามารถทา
ได้ ให้ ร้องขอส่วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทนก็ได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 78 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการ
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โดยวิธีสมั ภาษณ์ วิธีสอบข้ อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม โดยกาหนดดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือกแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการคัดเลือก
(2) ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้ อ 79 องค์การบริหารส่วนตาบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันได้ ในกรณี ดังนี ้
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ใิ ห้ สว่ นราชการใดจัดให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนันโดยเฉพาะ
้
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้ คดั เลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษได้
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถรับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร และ
ได้ มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู นสอบได้
ั้
ถกู ยกเลิกไปแล้ ว
(5) กรณีการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการใน
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เข้ า
รับราชการในฐานะผู้ชานาญการ
(7) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันตามวรรคหนึง่ เพื่อบรรจุ
บุคคลเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 80 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ ตามข้ อ 79 (1) หรื อผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมตั ใิ ห้ สว่ นราชการใดจัด
ให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนันโดยเฉพาะ
้
ตามข้ อ 79 (2) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ดังนี ้
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(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้ อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(2) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการคัดเลือกขึ ้นคณะหนึง่
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ
(3) ให้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี ้อาจใช้
วิธีสมั ภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้ รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากาหนดให้
ผู้มีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับต้ นสามารถได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการ
ก่อนหรื อพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 81 การคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้ คดั เลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษได้ ตามข้ อ 79 (3) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ดังนี ้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ ระบุรายละเอียดในเรื่ อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและ
แต่งตังคุ
้ ณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนัน้
เงินเดือนที่จะได้ รับสาหรับตาแหน่งนัน้ ตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับ
สมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัคร ทังนี
้ ้ การประกาศรับ
สมัครคัดเลือกนัน้ ให้ ปิดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่
น้ อยกว่า 7 วัน และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรื อทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้ วยก็ได้
(2) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้ อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยให้ ผ้ สู มัครเข้ า
รับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ ารับการคัดเลือก สาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี ้
− ตาแหน่งระดับ 1 หรื อตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 50 บาท แต่ไม่เกิน
100 บาท
− ตาแหน่งระดับ 3 ขึ ้นไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ ารับการคัดเลือกนี ้ จะไม่จา่ ยคืนให้ เมื่อได้ มีการรับสมัครคัดเลือก
เสร็จเรี ยบร้ อยถูกต้ องแล้ ว
(3) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการคัดเลือกขึ ้นคณะหนึง่
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ
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(4) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการคัดเลือกโดยวิธี
สัมภาษณ์ วิธีสอบข้ อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอื่นใด วิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ใน
การนี ้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจตังกรรมการสั
้
มภาษณ์ กรรมการออกข้ อสอบ หรื อกรรมการ
ทดสอบการปฏิบตั งิ านหรื อกรรมการอื่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ให้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ตามความจาเป็ น
(5) เมื่อได้ ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกต่อผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับตาม
ผลคะแนนตาม (4) เพื่อผู้ดาเนินการคัดเลือกจะได้ ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งที่คดั เลือกตามลาดับต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผ้ ผู า่ นการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ผา่ นการคัดเลือกที่เหลืออยูใ่ นลาดับที่ถดั ไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนัน้ หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 82 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถรับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดับที่ที่สอบ
ได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร และได้ มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู นสอบได้
ั้
ถกู ยกเลิกไปแล้ ว ตามข้ อ 79 (4) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด และหนังสือรับรอง
ประวัตกิ ารรับราชการทหารตามแบบที่กาหนด พร้ อมด้ วยสาเนาหลักฐานการศึกษาและสาเนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้นนพ้
ั ้ นจากราชการทหารโดย
ไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วนั พ้ นจาก
ราชการทหาร
(3) หากองค์การบริหารส่วนตาบลนันมี
้ ตาแหน่งที่ผ้ นู นสอบแข่
ั้
งขันได้ วา่ งอยู่ ให้
ดาเนินการสัง่ บรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งนันได้
้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 83
การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการใน
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้ ตามข้ อ 79 (5) ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอบรรจุเข้ ารับ
ราชการและเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตัง้
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผ้ นู นเข้
ั ้ ารับ
ราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนตาบลนันมี
้ ตาแหน่งที่ผ้ นู นสอบแข่
ั้
งขันได้ วา่ งอยู่ ให้
ดาเนินการสัง่ บรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งนันได้
้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 84 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุเข้ า
รับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศกาหนดการบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการ ใน
ฐานะผู้ชานาญการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 85 เมื่อได้ มีการดาเนินการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี ้ ให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริ่มรับสมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ โดยให้ สง่ สาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจานวน
1 ชุด ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทราบด้ วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ ้นแล้ ว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ประกาศผลการ
คัดเลือก หรื อดาเนินการคัดเลือกแล้ วเสร็จ โดยให้ สง่ สาเนาบัญชีผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือก 1 ชุด หรื อรายงาน
ผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่นๆ
นอกจากที่กาหนดไว้ เดิม ให้ รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สดุ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)
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ส่ วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้ อ 86 การสอบคัดเลือกตามข้ อ 54 (3) เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารง
ตาแหน่งบริหารต่างสายงาน หรื อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านให้ ดารงตาแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อแต่งตังพนั
้ กงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น หรื อจังหวัดที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นมอบหมายเป็ นผู้ดาเนินการ
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนด
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ
วันที ่ 28 กันยายน 2550)

ข้ อ 87 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือกขึ ้นคณะหนึง่
จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ดังนี ้
(1) กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบตั เิ ป็ นสายงานผู้บริหาร ให้ แต่งตัง้
กรรมการ ประกอบด้ วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 1 คน
ประธานกรรมการ
- ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 2 คน กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
หรื อผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
- ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ เลขานุการ
(2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฏิบตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ องและพนักงานส่วนตาบลเป็ นกรรมการ โดยให้ คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก 3 ฝ่ าย
คือ ฝ่ ายผู้แทนท้ องถิ่น ฝ่ ายผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องคนหนึง่ เป็ นประธาน
กรรมการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 88 คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจตังกรรมการออกข้
้
อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการในเรื่ องการกรอกคะแนนหรื อ
เรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ ตามความจาเป็ น
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(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 89 ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้ อเขียน
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จาเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการดาเนินการที่
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี ้ แล้ วให้ ประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทาการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดท้ ายนี ้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 91 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตาแหน่งที่จะ
แต่งตัง้ คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัคร
สอบควรทราบ โดยปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 92 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับสมัครสอบโดยให้ มีกาหนด
เวลารับใบสมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 93 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้ อ 91 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 94 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบก่อนวันสอบไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 95 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ ถือเกณฑ์วา่ ต้ องเป็ นผู้สอบได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละหกสิบ ทังนี
้ ้ให้ คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้ วย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)
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ข้ อ 96 การสอบคัดเลือกจะต้ องสอบตามหลักสูตรทุกภาค คณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกจะกาหนดให้ ผ้ สู มัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป หรื อภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้ วจึงให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 95 สอบ
ในภาคอื่นต่อไปก็ได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 97 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรื อส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้ เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครัง้ นันทั
้ งหมด
้
หรื อจะพิจารณายกเลิก
การสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้ าหากองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ ว ก็ให้ ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนันใหม่
้
สาหรับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้ าสอบอีกต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 98 เมื่อได้ ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจะได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 99 การขึ ้นบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ให้ เรี ยงลาดับที่จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาดับ ในกรณีที่มีผ้ สู อบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยูใ่ นลาดับ
ที่สงู กว่า
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 100 บัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ขึ ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนันอี
้ ก และได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ใหม่แล้ ว บัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ครัง้
ก่อนเป็ นอันยกเลิก
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดมีตาแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้ บญ
ั ชี
เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบคัดเลือกได้ แทนตาแหน่งที่วา่ งให้ ขอใช้ บญ
ั ชีจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรื อบัญชี
องค์กรอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ ดาเนินการภายในจังหวัดก่อนขอใช้ บญ
ั ชีจาก
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องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อองค์กรอื่นที่ได้ รับมอบให้ ดาเนินการสอบในจังหวัดอื่น และให้ ขอใช้ ได้
เฉพาะบัญชีสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบตั เิ ท่านันส่
้ วนบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง
ผู้บริหารให้ ใช้ ได้ เฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ดาเนินการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบล
อื่นไม่สามารถขอใช้ บญ
ั ชีได้
ยกเว้ น กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล บัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ดงั กล่าวนี ้ ให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 60
วัน นับแต่วนั ขึ ้นบัญชี ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 101

การดาเนินการสอบคัดเลือกให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการ

ดังต่อไปนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันเริ่มต้ นรับ
สมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ โดยให้ สง่ สาเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจานวน 1 ชุด
ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทราบด้ วย
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ ้นแล้ ว ให้ สง่ เอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 30 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ประกาศผลสอบดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ง 1 ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สาเนาบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ 2 ชุด
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรื อขึ ้นบัญชีผ้ ใู ดไว้ ตามเดิมให้
รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 30
วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ยกเลิกหรื อขึ ้นบัญชีผ้ นู นั ้
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ า
สอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรื ออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิม ให้ รายงาน
ไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทราบโดยด่วนที่สดุ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)
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ส่ วนที่ 4
การคัดเลือก
ข้ อ 102 การคัดเลือกตามข้ อ 54 (4) เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่ง
บริหารในระดับที่สงู ขึ ้น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น หรื อจังหวัดที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นมอบหมาย เป็ นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกอาจดาเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้ อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธี
ประเมิน หรื อวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยให้ คานึงถึงผลงาน ความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัตกิ ารรับราชการและผลการปฏิบตั งิ านประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ
วันที ่ 28 กันยายน 2550)

ข้ อ 103 การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
ให้ ดาเนินการได้ 3 กรณี ดังนี ้
(1) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นในระดับ
ควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นนอก
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งสายงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรื อตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(3) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นสาหรับ
ตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 104 การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นใน
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ ตามข้ อ 103 (1) ให้ องค์การบริหาร ส่วน
ตาบลเป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ดังนี ้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นนเป็
ั ้ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตังตามประกาศก
้
าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้
พนักงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(2) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่
ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้
(3) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตาม (2) โดยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
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(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั งิ านและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก
.พ.กาหนดไว้ เป็ น
มาตรฐานสาหรับข้ าราชการพลเรื อน
(5) ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 105 การคัดเลือกเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ตามข้ อ 103 (2) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นนเป็
ั ้ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(2) ให้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลงาน โดยให้ มีคณะกรรมการประกอบด้ วย
(ก) ประธานให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการ หรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อผู้ที่เคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1 ระดับ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อนในจังหวัดหรื อ
ในอาเภอที่องค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ ตังอยู
้ ่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้ าที่สาหรับตาแหน่ง
ที่
ประเมินที่ดารงตาแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย 1 ระดับ
(ค) ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อพนักงานส่วน
ตาบลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ าน ที่มีความชานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ในความสามารถ
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(ง) เลขานุการให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังเลขานุ
้
การ จานวน 1 คน
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
21 มิ ถนุ ายน 2548 เป็ นต้นไป เพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
12) พ.ศ. 25 48 ประกาศ
ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2548)
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(3) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผา่ นมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้
(4) ให้ คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้ อ (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัตขิ องบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม ข้ อ
(3) โดยต้ องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้ านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัตกิ ารรับราชการ
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัตขิ องบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงั คับบัญชา
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก .พ.กาหนดไว้ เป็ นมาตรฐาน
สาหรับข้ าราชการพลเรื อน
(6) ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 106 การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
นอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้ อ 103 (2) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดภายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นนเป็
ั ้ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(2) ให้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนระดับเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผา่ นมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้
(4) ให้ คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้ อ (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัตขิ องบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามข้ อ
(3) โดยต้ องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
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(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้ านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัตกิ ารรับราชการ
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัตขิ องบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงั คับบัญชา
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก .พ.กาหนดไว้ เป็ นมาตรฐาน
สาหรับข้ าราชการพลเรื อน
(6) ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 107 การคัดเลือก เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 103 (3) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้ องขอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการแทนให้ ก่อน หากไม่สามารถทาได้ ให้ ร้อง
ขอส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้
การคัดเลือกตามวรรคหนึง่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ดังนี ้
(1) แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้ วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) 1 คน เป็ น
ประธาน
- ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
2
คน กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
- ท้ องถิ่นจังหวัด กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
- ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ เลขานุการ
(2) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน
หรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการดังต่อไปนี ้
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(2.1) เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกแต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสยั ทัศน์การปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่จะ
เข้ ารับการคัดเลือก ประวัตกิ ารรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ ผ้ มู ี
สิทธิเข้ ารับการคัดเลือก จัดทาและนาเสนอวิสยั ทัศน์ในการเข้ าดารงตาแหน่งที่เข้ ารับการคัดเลือก และ
นาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสาเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ ารับการคัดเลือกมาแล้ ว
ซึง่ กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
(2.1.1) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ ความประพฤติ
และคุณลักษณะอื่น ๆ จานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสยั ทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 40 คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้ าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้ าที่ของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ รวมทังความรู
้
้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดย
พิจารณาจาก
(ก) วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกจานวน
20 คะแนน
วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ ารับ
การคัดเลือก จะต้ องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
โดยควรนาเสนอข้ อมูลด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
„ ข้ อมูลส่วนบุคคล
„ แนวคิดในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
„ แนวทางพัฒนางานในหน้ าที่
„ แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหากได้ รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 20 คะแนน
ผู้เข้ ารับการคัดเลือกจะต้ องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จมาแล้ ว และเกิดผลดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็ นตัวอย่างแก่
ผู้อื่นหรื อหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้ รับประโยชน์จานวนมาก
ๆ หรื อการคิดค้ นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนาไปปฏิบตั จิ นประสบผลสาเร็จได้ ผลดียิ่ง โดย
ให้ จดั ทาเป็ นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทารวมกับวิสยั ทัศน์ก็ได้ )
(2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จานวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
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(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน 10 คะแนน
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ปั ญหาเฉพาะหน้ าของผู้เข้ ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จานวน 10 คะแนน
พิจารณาจากการยืดหยุน่ และปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
(3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นา 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้ างสรรค์ที่จาเป็ นสาหรับนักบริหาร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น
มุง่ ประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้ าคิด กล้ า
ทา กล้ านา กล้ าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่
หน้ าที่การงาน กระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน อุทิศเวลาให้ กบั ทางราชการ มีความขยันหมัน่ เพียร
(ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของ
ผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ ไขและลดข้ อขัดแย้ งอันอาจจะเป็ นอุปสรรคต่องานราชการและหรื อความสามารถ
ในการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนผู้มาติดต่อรวมทังเต็
้ มใจในการให้ ความช่วยเหลือและบริการ
ผู้มาติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน การสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมัน่ คงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จานวน 5 คะแนน พิจารณาจากความสามารถ
ในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็ นที่ยอมรับได้
(2.1.2) คุณสมบัตขิ องผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ แก่
(1) การได้ รับเงินเดือน 20 คะแนน
(2) วุฒิการศึกษา 15 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 20 คะแนน
(4) อายุราชการ 15 คะแนน
(5) การรักษาวินยั (ย้ อนหลัง 5 ปี ) 15 คะแนน
(6) ความดีความชอบ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) 15 คะแนน
(2.2) วิธีการคัดเลือก
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กาหนดวิธีการที่ใช้ ในการประเมิน โดยอาจใช้ วิธีสมั ภาษณ์ หรื ออาจใช้ วิธีการอื่น
เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่
ประกาศไว้ ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกาหนดให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกจะต้ องจัดทาเอกสารในเรื่ อง
วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จโดยต้ องยื่นเอกสารตามจานวนชุดที่กาหนดไว้ ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ในวันรับสมัครตามที่กาหนดไว้ ในประกาศรับสมัครและให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสยั ทัศน์และ
ผลงานที่ประสบความสาเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ ารับการคัดเลือกตามที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศรับสมัคร
(2.3) ขันตอนการคั
้
ดเลือก
(2.3.1) เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สงู ขึ ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ตาแหน่งว่างแจ้ งชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่งและข้ อมูลต่าง ๆ สาหรับใช้ ประกอบการพิจารณา เช่น หน้ าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตาแหน่ง เป็ นต้ น
(ตามแบบแนบท้ าย ) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังวิ
้ เคราะห์งานใน
ตาแหน่งที่วา่ งหรื อจะว่าง กาหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านสาหรับ
ตาแหน่ง หรื อเป็ นการกาหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรื อคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ ารับการคัดเลือกที่จะ
สามารถทางานนันได้
้ ประสบความสาเร็จ ซึง่ ได้ แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
ความประพฤติ ประวัตกิ ารรับราชการและคุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ อาจพิจารณาแนวคิด
ทัศนคติ ค่านิยมสร้ างสรรค์ของนักบริหารที่พงึ มี การปฏิบตั งิ านที่จาเป็ นต้ องดาเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้ านเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็ นแรงขับให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ ประสบ
ความสาเร็จ เป็ นต้ น
(2.3.2) คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอนในการ
้
คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่วา่ งให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรและวิธีการ
คัดเลือก คุณสมบัตมิ ีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก และประกาศให้ ทราบทัว่ กัน ดังนี ้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรื อ คุณลักษณะ
ต่าง ๆ นัน้ ควรพิจารณาจากข้ อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ ทราบถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ
ของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัตกิ ารทางาน ประวัตสิ ว่ นบุคคล ประสบการณ์ การฝึ กอบรม และดู
งาน ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายในอดีตด้ านบริหารการจัดการ วิสยั ทัศน์ เป็ นต้ น
(2) กาหนดวิธีการที่ใช้ ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรื ออาจใช้
วิธีการอื่นเพิ่มเติม โดยให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผา่ น
มาเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตาแหน่งที่
เปิ ดคัดเลือก ทังนี
้ ้ให้ ระบุจานวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง กาหนดวันส่งเอกสารวิสยั ทัศน์และผลงานและ
กาหนดเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์)
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(3) ให้ ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันทาการ และให้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก และให้ ประกาศกาหนดวัน เวลา
สถานที่ดาเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 5 วันทาการ
(4) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้ กาหนดวันคัดเลือกให้ พร้ อมกัน
ทัว่ ประเทศปี ละไม่เกิน 4 ครัง้ ดังนี ้
1) ครัง้ ที่ 1 วันเสาร์ ที่สองของเดือนมีนาคม
2) ครัง้ ที่ 2 วันเสาร์ ที่สองของเดือนมิถนุ ายน
3) ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ ที่สองของเดือนกันยายน
4) ครัง้ ที่ 4 วันเสาร์ ที่สองของเดือนธันวาคม
(5) ให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยั ทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จตามจานวนที่กาหนดไว้ ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ ศกึ ษาพิจารณาก่อน
(6) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก เสนอ
รายชื่อพนักงานส่วนตาบลที่สมัครเข้ ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
และอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตังได้
้ ตอ่ คณะกรรมการคัดเลือก โดยข้ อมูล
ดังกล่าว จะต้ องประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี ้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความต้ องการของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ เช่น ขอบเขตของงานในหน้ าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางาน
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งอื่น และข้ อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะ
แต่งตังอั
้ นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ ดลุ พินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคล
ที่จะสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และจาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
ในตาแหน่ง เป็ นต้ น
(ข) ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประวัตกิ ารรับราชการ และประวัตสิ ว่ นตัว
ของผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทังประวั
้
ติ
การศึกษา การฝึ กอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรื อคุณลักษณะพิเศษ
ผลงานสาคัญพิเศษหรื อผลงานที่เป็ นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้ าราชการ ประวัตทิ างวินยั ในอดีต
ของพนักงานผู้นนซึ
ั ้ ง่ ควรเป็ นข้ อมูลที่เก็บอย่างเป็ นระบบ และได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์และ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
(ค) ข้ อมูลย้ อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของ
ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกทุกคน
(2.4) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดาเนินการคัดเลือกแล้ ว
จัดลาดับจากผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้ คะแนนต่าสุดและให้ พิจารณาผู้ที่มีอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่าจะ
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ได้ รับการแต่งตังก่
้ อนผู้ที่อยูใ่ นลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน
ให้ จดั ลาดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี ้
(ก) ถ้ าคะแนนรวมเท่ากันให้ พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้ าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ พิจารณาจากผู้ใดได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งในตาแหน่งระดับปั จจุบนั ก่อน
(ค) ถ้ าได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้ อมกันให้ พิจารณา
จากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้ าเงินเดือนเท่ากัน ให้ พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้ าอายุราชการเท่ากัน ให้ พิจารณาจากเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนสู
ั ้ งกว่า
(ฉ) ถ้ าได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ชนเดี
ั ้ ยวกันให้ พิจารณาผู้ใดได้ รับก่อน
(ช) ถ้ าได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ในชันเดี
้ ยวกันพร้ อมกันให้ พิจารณาผู้ใดมี
อายุมากกว่า
(2.5) เมื่อได้ ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตาบล โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับตาม
ผลคะแนนรวม โดยให้ ระบุคะแนนที่ได้ ไว้ ในประกาศด้ วย เพื่อจะได้ ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้ งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งที่คดั เลือกตามลาดับต่อไป
(2.6) ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับคัดเลือก ให้ ดารงตาแหน่ง
ตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
(2.7) ในกรณีที่มีผ้ ผู า่ นการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตาแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับการคัดเลือกที่อยูใ่ นลาดับที่ถดั ไป
ตามประกาศผลการคัดเลือกนันให้
้ ดารงตาแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 108 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานการดาเนินการคัดเลือก ดังนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครเข้ า
รับการคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการ โดยให้ สง่ สาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจานวน 1 ชุด ให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทราบด้ วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ ้น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือกโดยให้ สง่
เอกสารดังต่อไปนี ้

45
(ก) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด
(ข) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ
อื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิม ให้ รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
โดยด่วนที่สดุ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

หมวด 5
การบรรจุและแต่ งตัง้
ข้ อ 109 การบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ บรรจุและแต่งตังจากผู
้
้ สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งนันหรื
้ อ
ตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน ซึง่ กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับ
คุณวุฒิที่ผ้ นู นน
ั ้ ามาสมัครสอบแข่งขัน
การร้ องขอให้ ดาเนินการสอบแข่งขัน การดาเนินการสอบแข่งขัน การขึ ้นบัญชีการ
สอบแข่งขัน การใช้ บญ
ั ชีการสอบแข่งขัน การขอใช้ บญ
ั ชีและการบรรจุและแต่งตังจากบั
้
ญชีผ้ สู อบแข่งขัน
ได้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
มิให้ นาความในวรรคหนึง่ มาบังคับใช้ ในกรณีการบรรจุและแต่งตังตามข้
้
อ 111 ข้ อ 116
ข้ อ 117 ข้ อ 123 ข้ อ 129 และข้ อ 133 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ฉบับลงวันที่
20 พฤศจิกายน
2545
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ
ณ วันที ่ 28 กันยายน 2550)

ข้ อ 110 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ อยูใ่ นลาดับที่ที่จะได้ รับบรรจุ และแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
ใดถ้ าปรากฏว่าขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยไม่ได้ รับการยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้ วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามเบื ้องต้ น หรื อ
ขาด คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้ รับอนุมตั ยิ กเว้ นจาก คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) อยูก่ ่อนหรื อภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งนันไม่
้ ได้
ข้ อ 111 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจบรรจุ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การ
บริหารส่วนตาบล
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ข้ อ 112 องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการจะต้ อง
มีลกั ษณะต่อไปนี ้
(1) ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ บคุ ลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้ชานาญการ หรื อผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบตาม
(1) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งให้ เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนัน้
เป็ นตาแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรื อระดับ 8
ข้ อ 113 กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการที่จะต้ องบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เสนอ
เหตุผลและความจาเป็ น คาชี ้แจง ประวัตแิ ละผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ ารับราชการ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้ที่ มี
ความรู้ความสามารถ และความชานาญงานสูงในระดับผู้ชานาญการ แล้ วแต่กรณี และมีความเหมาะสม
กับลักษณะงานในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตัง้ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัตกิ ารทางาน
และผลงานที่ได้ ปฏิบตั มิ า ตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลคาชี ้แจงตามวรรคหนึง่ ให้ แสดงรายละเอียด ดังนี ้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตาแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้ าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจาเป็ นในการขอบรรจุบคุ คลผู้นี ้
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับจากการบรรจุบคุ คลผู้นี ้
ข้ อ 114 กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลขอบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการตามข้ อ 113 แต่
ยังมิได้ กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ ตามที่กาหนดในข้ อ 112 (2) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการขึ ้นใหม่หรื อปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่น ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน ทังนี
้ ้ให้ ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 2 ว่า
ด้ วยการกาหนดตาแหน่ง หรื อการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 115 เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใดแล้ ว ให้ กาหนดอันดับเงินเดือนและ
ขันเงิ
้ นเดือนที่จะให้ ได้ รับ โดยขันเงิ
้ นเดือนที่จะให้ ได้ รับดังกล่าวให้ ได้ รับในขันที
้ ่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลาง
ระหว่างขันสู
้ งและขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับ
ข้ อ 116 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
เห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการและแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งได้ ในกรณีดงั นี ้
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(1) การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้ คดั เลือก เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อนุมตั ใิ ห้ สว่ นราชการใดจัดให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหารและ
ได้ มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู นสอบได้
ั้
ถกู ยกเลิกไปแล้ ว
(5) การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้
ข้ อ 117 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นนพ้
ั ้ นจากราชการทหาร โดยมิได้ กระทาการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงหรื อได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง และผู้
นันไม่
้ เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ ารับ
ราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับ
แต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้ สงั่ บรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
พนักงานส่วนตาบล ซึง่ ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการตามวรรคหนึง่ ให้ มีสิทธิได้ นบั วันรับ
ราชการก่อนถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการเป็ นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตาม
ประกาศนี ้ และตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นเสมือนว่า ผู้นนมิ
ั ้ ได้ เคยถูก
สัง่ ให้ ออกจากราชการ
ข้ อ 118 เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการรับราชการทหาร ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้ สาหรับบรรจุผ้ ู
นันกลั
้ บเข้ ารับราชการ
ข้ อ 119 พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้ ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้ อ 118
หากผู้นนประสงค์
ั้
จะขอกลับเข้ ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม จะต้ องยื่นคาขอพร้ อมด้ วย
หนังสือรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั
พ้ นจากราชการทหาร
ข้ อ 120 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัตกิ ารรับราชการ
ทหาร ตามข้ อ 119 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง และผู้นนได้
ั ้ พ้นจากราชการทหารโดยมิได้ กระทาการ
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ใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรื อได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่ อย่าง
ร้ ายแรง และผู้นนไม่
ั ้ เป็ นผู้ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม อีกทังผู
้ ้ นนได้
ั ้ ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้ า รับ
ราชการภายใน 180 วันนับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ก็ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลสัง่ บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่
สงวนไว้ โดยให้ ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
(1) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่
้
6 เดือนขึ ้นไปแต่ไม่
ถึง 1 ปี ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขันที
้ ่สงู กว่าเดิมได้ ไม่เกินครึ่งขัน้
ถ้ ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านของครึ่งปี ที่แล้ วมาของผู้นนก่
ั ้ อนออกไปรับราชการทหารแล้ วได้ ครบ 6 เดือน ก็ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู นั ้
กลับเข้ ารับราชการโดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิมได้ อีกไม่เกิน ครึ่งขัน้
(2) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ ผ้ มู ีอานาจสัง่
บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู
กว่าเดิมได้ ไม่เกินปี ละหนึง่ ขัน้
(3) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปเศษของปี
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้ วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้
สัง่ บรรจุผ้ นู นโดยให้
ั้
ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิม เพิ่มจาก (2) ได้ อีกไม่เกินครึ่งขัน้
สาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครัง้ สุดท้ ายแต่ไม่
ครบ 6 เดือนให้ พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง
ทังนี
้ ้ การให้ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1) (2) หรื อ (3) นัน้ จะต้ องไม่ได้ รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้ องไม่เกินขันสู
้ งของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้ อ 121 ในการบรรจุผ้ ไู ปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้ รับการ
บรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ซึง่ ต้ องใช้ วฒ
ุ ิปริญญาตรี หรื อ
เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ขึ ้นไปเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ใน
สายงานดังกล่าว ผู้นนจะต้
ั ้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด
6 ว่าด้ วยการย้ ายพนักงานส่วนตาบล ด้ วย
ข้ อ 122 พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้ วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ หากพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายใน
กาหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้ นาความที่กาหนดไว้ ในข้ อ 119 และข้ อ
120 มาใช้ บงั คับแก่พนักงานส่วนตาบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้ อ 123 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ให้ ออกจากราชการไป
ปฏิบตั งิ านใด ๆ ซึง่ ให้ นบั เวลาระหว่างนันส
้ าหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
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ตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ถ้ าผู้นนกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั แิ ต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าว ให้ สงั่ บรรจุและแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ข้ อ 124 เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้ อนุมตั ใิ ห้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบตั งิ านใด ๆ ซึง่ ให้ นบั เวลาระหว่างนันส
้ าหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ พิจารณากาหนดตาแหน่ง
ในระดับ
เดียวกันสาหรับบรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ แต่ไม่เกินสี่ปีนับ
แต่วนั ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าว
ข้ อ 125 ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ ารับราชการกรณีได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ให้ ออก
จากราชการไปปฏิบตั งิ านใด ๆ ซึง่ ให้ นบั เวลาระหว่างนันส
้ าหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตาบล
เดิม จะต้ องยื่นคาขอบรรจุกลับพร้ อมหนังสือรับรองประวัตกิ ารทางานตามแบบที่กาหนด ก่อนวันสิ ้นสุด
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ใิ ห้ ไปปฏิบตั งิ านใด ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้ อ 126 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัตกิ ารทางานตาม ข้ อ
125 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ องและผู้นนมี
ั ้ ประวัตใิ นการทางานที่ไปปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีความเสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนด ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสัง่ บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับ
เดิม โดยให้ ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
(1) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากการไปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
โดยให้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิมได้ ไม่เกินครึ่งขัน้
ถ้ ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบตั งิ านเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านของครึ่งปี ที่แล้ วมาของผู้นนก่
ั ้ อนออกไปปฏิบตั งิ านแล้ วได้ ครบ 6 เดือน ก็ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู นั ้ กลับ
เข้ ารับราชการโดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิมได้ อีกไม่เกินครึ่งขัน้
(2) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากการไปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ ผ้ มู ีอานาจสัง่ บรรจุผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ ได้ รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิมได้ ไม่เกินปี ละหนึง่ ขัน้
(3) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากการไปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปเศษของปี ที่ไปปฏิบตั งิ านที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้ วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู นโดยให้
ั้
ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขันที
้ ่สงู กว่าเดิม
เพิ่มจาก ข้ อ (2) ได้ อีกไม่เกินครึ่งขันส
้ าหรับระยะเวลาที่คานวณได้ ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการคานวณครัง้ สุดท้ ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้ พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้ อ (1) วรรคสอง
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ทังนี
้ ้ การให้ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และ ข้ อ (3) นัน้ จะต้ องไม่ได้
รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ ออกจากราชการไปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี และต้ องไม่เกิน ขันสู
้ ง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้ อ 127 ในการบรรจุผ้ ไู ปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ ารับราชการหากผู้ใด
ไม่เคยได้ รับการบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ซึง่ ต้ องใช้ วฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ขึ ้นไปเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นนจะต้
ั ้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้ วยการย้ ายพนักงาน
ส่วนตาบล ด้ วย
ข้ อ 128 พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อน
วันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับหากออกจากงานที่ไปปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าว ให้ นาความที่กาหนดไว้
ในข้ อ 125 และข้ อ 126 มาใช้ บงั คับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้ อ 129 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ ว และไม่ใช่เป็ นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ถ้ าสมัครเข้ ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้ องการจะรับผู้นนเข้
ั ้ ารับราชการ ให้ ผ้ สู มัครกลับเข้ ารับราชการต้ องยื่นคาขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดังนี ้
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ รับรองไว้ ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอก
ลับเข้ ารับราชการ
(2) สาเนาทะเบียนประวัตขิ ้ าราชการ
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บงั คับบัญชาเดิม ซึง่ มี
ตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรื อประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(5) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(7) สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อ
หนังสือรับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ ามี)
(8) สาเนาคาสัง่ อนุญาตให้ ออกจากราชการ
ข้ อ 130 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารตาม
ข้ อ 129 และประวัตกิ ารรับราชการและการทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้ สอบถามไปยังส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ รายละเอียดข้ อเท็จจริงมากที่สดุ มาประกอบการพิจารณา
ข้ อ 131 การพิจารณาเพื่อบรรจุผ้ ทู ี่ออกจากราชการไปแล้ วกลับเข้ ารับราชการให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
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(1) ผู้สมัครกลับเข้ ารับราชการต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม หรื อได้ รับการ
ยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(2) ผู้สมัครกลับเข้ ารับราชการต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุและ
แต่งตังตามที
้
่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
หรื อได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
(3) กรณีบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.) กาหนดให้ เป็ นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้ องไม่มีผ้ สู อบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกได้
ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึง่ ที่เป็ นระดับควบในสายงานนันขึ
้ ้นบัญชีรอการบรรจุหรื อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.) มิได้ กาหนดให้ เป็ นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้ องไม่มีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งนันขึ
้ ้นบัญชี รอ
การเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้ นแต่ผ้ ทู ี่จะกลับเข้ ารับราชการนัน้ เป็ นผู้ที่ออกจากราชการไปดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองหรื อสมัครรับเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรื อ
ผู้บริหารท้ องถิ่นหรื อลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูส่ มรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรื อเป็ นผู้ที่
ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้ อ 132 การบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สมัครกลับเข้ ารับราชการตามที่ประกาศนี ้ ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด ) สัง่ บรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และให้ ได้ รับเงินเดือนไม่สงู
กว่าขันที
้ ่เคยได้ รับอยูเ่ ดิมก่อนออกจากราชการ
ข้ อ 133 การบรรจุและแต่งตังจากข้
้
าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นผู้
ขอโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้ อ 134 ผู้ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด ต้ องมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิใดเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งให้
หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรื อ ก.อบต.รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็ น ก .อบต .อาจอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลที่มี
คุณสมบัตติ า่ งไปจากคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
23 สิ งหาคม 2548 เป็ นต้นไป เพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 15) พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที ่
13 กันยายน 2548)

ข้ อ 135 ผู้ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล และแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม
เบื ้องต้ นโดยไม่ได้ รับการยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัตติ ามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนันอยู
้ ่
ก่อนก็ดี หรื อมีกรณีต้องหาอยูก่ ่อนและภายหลังเป็ นผู้ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากกรณีต้องหานันก็
้ ดี หรื อ
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กรณีบรรจุและแต่งตังจากบั
้
ญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเกื ้อกูลกันก็ดี ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการโดยพลั
ั้
น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผ้ นู นได้
ั ้ ปฏิบตั ไิ ปตามอานาจและหน้ าที่ และ
การรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้ รับ หรื อมีสิทธิจะได้ รับจากทางราชการก่อนมีคาสัง่ ให้ ออก
นัน้ และถ้ าการเข้ ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริตแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ให้ ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
1 ตุลาคม 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 21) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ
วันที ่ 4 กันยายน 2550)

ข้ อ 136 การบรรจุและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้ กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้ อ 137 การบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล และแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้มี
อานาจสัง่ บรรจุและแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 138 ผู้ใดได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้ มีการทดลอง
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
และการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต้ องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผา่ น
การประเมินและมีความเห็นว่าไม่ควรให้ รับราชการต่อไป ก็ให้ สงั่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการได้
ั้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึง่ ให้ ถือเสมือนว่าผู้นนไม่
ั ้ เคยเป็ นพนักงาน
ส่วนตาบล แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ หรื อการรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์
อื่นใดที่ได้ รับจากราชการในระหว่างที่ผ้ นู นอยู
ั ้ ร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
ข้ อ 139 ให้ ผ้ ไู ด้ รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันเข้ ารับราชการและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และ
ข้ าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั งิ าน ซึง่ โอนมาบรรจุ
และแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบล ต้ องทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
ข้ อ 140 ภายใต้ บงั คับข้ อ 149 (2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับบรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบล
ตามข้ อ 139 ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั เข้ าปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการเป็ นต้ นไป
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่ องการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการอย่าง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้ มาตรฐานในอันที่จะให้ การทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการเป็ นกระบวนการ
เลือกสรรบุคคลเข้ ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 141 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการได้ ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยความรู้ที่ใช้ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่
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ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ติ นตาม
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
ให้ เป็ นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้ อ 142 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ มอบหมายงานให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการปฏิบตั ิ และแจ้ งให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั งิ าน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการ
ข้ อ 143 ให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการทารายงานการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนด
ข้ อ 144 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสอง
คนซึง่ อย่างน้ อยต้ องแต่งตังจากผู
้
้ มีหน้ าที่ดแู ล การทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหนึง่ คน พนักงานส่วน
ตาบล ผู้เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านของผู้ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการอีกหนึง่ คน
ข้ อ 145 ให้ คณะกรรมการทาหน้ าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการของ ผู้
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 141 ทาการประเมินสองครัง้ โดยประเมินครัง้ แรกเมื่อทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
มาแล้ วเป็ นเวลาสามเดือน และประเมินครัง้ ที่สองเมื่อทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการครบหกเดือน เว้ นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในแต่ละครัง้ ได้ อย่างชัดแจ้ ง เนื่องจากผู้
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการได้ ลาคลอดบุตร ลาป่ วยซึง่ จาเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานลาป่ วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่หรื อในขณะเดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ริ าชการตาม
หน้ าที่หรื อลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการครบหกเดือนแล้ วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการตามข้ อ 149 (2) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้ วให้ ประเมินอีกครัง้ หนึง่
ข้ อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามเสียงข้ างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้ วยอาจทาความเห็นแย้ งรวมไว้ ก็ได้
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ข้ อ 147 เมื่อคณะกรรมการได้ ดาเนินการตามข้ อ 145 แล้ ว ให้ ประธานกรรมการ
ประเมินผลฯ รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ตามแบบ
รายงานท้ ายประกาศนี ้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อ 141 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการครบหกเดือนแล้ ว หรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้ อ 149
(2) แล้ ว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อ 141 ให้
รายงานเมื่อเสร็จสิ ้นการประเมินแต่ละครัง้
ข้ อ 148 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับรายงานตามข้ อ
147 (1) แล้ ว ให้ ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการนันเป็
้ นผู้ผา่ นการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
พร้ อมแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบ
ั้
และรายงานตามแบบรายงานท้ ายประกาศนี ้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ประกาศ
ข้ อ 149 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับรายงานตามข้ อ
147 (2) ให้ ดาเนินการดังนี ้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการออกจากราชการ ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้ อ 147 และมีคาสัง่ ให้ ผ้ ู
นันออกจากราชการโดยความเห็
้
นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน
ห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานพร้ อมกับแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบ
ั้
และส่งสาเนาคาสัง่ ให้ ออกไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน หรื อควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึง่ เป็ นเวลาสามเดือน
แล้ วแต่กรณี ให้ แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ผู้มีหน้ าที่ดแู ล
การทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ทู ดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการได้ ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการจนสิ ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ ว และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับรายงานว่าผลการ
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการของผู้นนยั
ั ้ งต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานอีก ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการ
ั้
โดยนาความใน (1) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการเป็ นเดือนตามประกาศนี ้ ให้ นบั วันที่ผ้ ู
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการไม่ได้ มาปฏิบตั งิ านรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการด้ วย และให้
นับวันเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการวันแรกเป็ นวันเริ่มต้ น และนับวันก่อนหน้ าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้ นนัน้
ของเดือนสุดท้ ายแห่งระยะเวลาเป็ นวันสิ ้นสุดระยะเวลาถ้ าไม่มีวนั ตรงกันในเดือนสุดท้ าย ให้ ถือเอาวัน
สุดท้ ายของเดือนนันเป็
้ นวันสิ ้นสุดระยะเวลา
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ข้ อ 151 พนักงานส่วนตาบลซึง่ อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ผู้ใดได้ รับ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นตามวุฒิ ย้ าย โอน หรื อออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหารแล้ วได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลอีก ให้
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ดังนี ้
(1) กรณีได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้ รับ
เพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น ให้ ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ตาแหน่งเดิม ถ้ าได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นในต่างสายงานให้ เริ่มทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการใหม่
(2) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้ าย้ ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้ เริ่ม
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้ เริ่มทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการใหม่ เว้ นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้ ทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
เมื่อได้ รับบรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบล ไม่วา่ ในสายงานเดิมหรื อต่างสายงาน ให้ ทดลอง
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้ อ 152 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดแล้ ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้ ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังผู
้ ้ นนให้
ั ้ กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรื อตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับ
ตาแหน่งเดิมที่ผ้ นู นมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบ
ของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผ้ นู นได้
ั้
ปฏิบตั ไิ ปตามอานาจหน้ าที่ และการรับเงินเดือน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ได้ รับ หรื อมีสิทธิจะได้ รับจาก
ทางราชการในระหว่างที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่ ผู้นนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรื อตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึง่ ให้ รับ
เงินเดือนในขันที
้ ่พงึ จะได้ รับตามสถานภาพเดิม และให้ ถือว่าผู้นนไม่
ั ้ มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้ รับ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่ตนมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้
ข้ อ 153 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรื อตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ ้นใหม่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลรายงาน
ตาแหน่งว่างนันให้
้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีตาแหน่งว่าง และ
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่วา่ งภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนันว่
้ างลง
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ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่วา่ งตามวรรคหนึง่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึง่
หรื อหลายวิธี ดังต่อไปนี ้
(1) รับโอนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่วา่ งจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่น ที่อยูใ่ นสายงานนักบริหารในระดับตาแหน่ง
และระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรื อการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ ้นแทนตาแหน่งที่วา่ งตามข้ อ 86
หรื อข้ อ 102 แล้ วแต่กรณี
(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้ าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่นซึง่
ดารงตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานเทียบเคียงได้ กบั ตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการต้ นสังกัด และผู้จะขอให้ รับโอนจะต้ องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตังนั
้ น้ ตามข้ อ
179 ทังนี
้ ้ ต้ องเปิ ดโอกาสให้ พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่วา่ งจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นที่อยูใ่ นสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ ารับการคัดเลือกด้ วย
(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรื อรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้ วแต่กรณี เพื่อขอใช้ บญ
ั ชีในตาแหน่งที่อยูใ่ น
ประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรี ยงตามลาดับที่
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ลงหรื อตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ ้นใหม่ ว่างลงเกิน 60 วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลมิได้
ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่วา่ งตาม
วรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ ดาเนินการตามวรรคสอง
แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งได้ ภายใน 150 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างหรื อตาแหน่ง
ว่างเนื่องจากการกาหนดขึ ้นใหม่ ให้ ถือว่าการดาเนินการที่แล้ วมาเป็ นอันยกเลิก และให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้ วแต่
กรณี ส่งบัญชีผ้ สู อบคัดเลือก หรื อคัดเลือกได้ ของจังหวัดหรื อของกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการบรรจุแทนตาแหน่งว่างภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือส่งตัว
ผู้สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกได้ นนั ้
ให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นประเมินการปฏิบตั งิ านและความประพฤติในรอบ
6 เดือนของ
พนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรื อคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนตาแหน่งที่วา่ ง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบตั ิ
ราชการไม่มีประสิทธิภาพหรื อมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) พิจารณาดาเนินการตามข้ อ 177
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลถูกดาเนินการตามวรรคสี่ตงแต่
ั้
2 ครัง้ ติดต่อกัน โดยเหตุ
เกิดจากการปฏิบตั ริ าชการไม่มีประสิทธิภาพหรื อมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ คณะกรรมการ
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พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรี ยกตัวพนักงานส่วนตาบลรายดังกล่าวเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมเพื่อฟื น้ ฟูสมรรถนะการปฏิบตั งิ าน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด
กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการบรรจุแต่งตังตามวรรคสาม
้
โดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร ให้ ถือว่าละเลยไม่ปฏิบตั ติ าม หรื อปฏิบตั กิ ารไม่ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย
ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้ งผู้กากับดูแลพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้ าที่ตอ่ ไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ
วันที ่ 28 กันยายน 2550)

หมวด 6
การย้ าย
ข้ อ 154 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึง่ ไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีก
ตาแหน่งหนึง่ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเดียวกัน ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ นผู้สงั่ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และพนักงานส่วนตาบลผู้นนต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนันตามที
้
่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
ข้ อ 155 การย้ ายพนักงานส่วนตาบล ให้ พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเป็ นหลัก และความจาเป็ นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านของราชการประกอบด้ วย
ข้ อ 156 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึง่ ไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานเดิม ให้ สงั่ ย้ ายไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และให้ ได้ รับเงินเดือนในขันเดิ
้ ม ทังนี
้ ้ ให้
พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นตามข้ อ 155
ข้ อ 157 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งใด ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนัน้ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง กรณีที่ไม่ทราบแน่ชดั ว่าวุฒิการศึกษาใดเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของสาย
งานที่จะแต่งตังใหม่
้ หรื อไม่ ให้ หารื อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทุกกรณี
ข้ อ 158 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอื่น
ในสายงานผู้ปฏิบตั ิ ให้ พนักงานส่วนตาบลที่จะขอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้ องดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้ องมีคณ
ุ วุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังใหม่
้
โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ได้ ปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานนันหรื
้ องานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาก่อน แต่ให้ คานึงถึง
สิทธิของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับในตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์
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(เลื่อนไหล) ด้ วย ซึง่ อาจทาให้ พนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงานไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับเดียวกัน
ต้ องแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้ องมีคณ
ุ วุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(2) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นต่างระดับกันและ
มิใช่เป็ นการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(ก) ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ประสงค์จะขอรับการแต่งตังเสนอค
้
าร้ องขอย้ ายไปดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น
(ข) ให้ พิจารณาแต่งตังจากพนั
้
กงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนัน้
ก่อนเป็ นลาดับแรก หากไม่มีผ้ ปู ระสงค์จะขอย้ าย จึงพิจารณาจากพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่น เป็ นลาดับถัดไป
(ค) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตัง้ ได้ แก่ผ้ อู านวยการกองหรื อเทียบเท่า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประเมินบุคคล
เพื่อความเหมาะสมกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตังใหม่
้ ตามแบบประเมิน
(ง) ผู้ที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้ องได้ คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บงั คับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60
(จ) กรณีมีผ้ ขู อรับการแต่งตังเกิ
้ นกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้ นาคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บงั คับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้ วจัดทาบัญชีเรี ยงตามลาดับคะแนนรวม เสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) เห็นควรกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบก็อาจพิจารณากาหนด
เพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ จดั เรี ยงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดงั กล่าวให้ มีอายุ 1 ปี นับ
แต่วนั ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบ การแต่งตังให้
้ แต่งตังเรี
้ ยงลาดับที่
ในบัญชีดงั กล่าว
(ฉ) การแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นโดยการโอนให้
องค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดของผู้ขอโอนเป็ นผู้ประเมินแล้ วส่งผลการประเมินให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จะรับโอนดาเนินการต่อไป
(3) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ
3
ขึ ้นไป ให้ ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้ เป็ นไปตามข้ อ 86 ถึงข้ อ
101 ยกเว้ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) การย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3
ขึ ้นไป หรื อสายงานนักบริหารงาน ให้ ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึง่ เป็ นสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้น
ไปจะต้ องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและมีคณ
ุ วุฒิตรงตามที่กาหนดไว้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตังใหม่
้
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(ข) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลที่มีคณ
ุ วุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ตามข้ อ 79
(ค) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้น และไม่เคยดารงตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ซึง่ เป็ นผู้ที่สอบแข่งขันได้ หรื อสอบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งซึง่ เป็ นสายงานที่
เริ่มต้ นจากระดับ 3 และบัญชีการสอบแข่งขันหรื อสอบคัดเลือกได้ ยังไม่ถกู ยกเลิกด้ วย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที ่ 11
มีนาคม 2547)

(4) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่ง
ผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) พนักงานส่วนตาบลผู้นนจะต้
ั ้ องผ่านการประเมินบุคคลและ
การปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล
ข้ อ 159 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใด ให้ ดารงตาแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร ให้ กระทาได้ ดังนี ้
(1) การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้บริหารไปดารงตาแหน่งในสาย
ผู้บริหารตาแหน่งอื่น จะต้ องย้ ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตังใหม่
้
และต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตังใหม่
้
(2) การแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้ปฏิบตั งิ านไปดารงตาแหน่ง
ในสายผู้บริหาร ให้ ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามข้ อ 86 ถึงข้ อ 101
ข้ อ 160 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้บริหารไปดารงตาแหน่ง
ในสายผู้บริหารตาแหน่งอื่น จะต้ องย้ ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตังใหม่
้
และต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิ
ราชการหรื องานอื่นที่เกี่ยวข้ องในตาแหน่งผู้บริหารในสายงานที่จะแต่งตัง้ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สาหรับผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ามวรรคหนึง่ หากมีความประสงค์จะย้ ายต่างสายงาน ให้
ดาเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็ นสายงานผู้บริหารในตาแหน่ง
อื่น โดยให้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสอบคัดเลือก แต่ไม่ต้องทดสอบความรู้
ความสามารถทัว่ ไปโดยไม่มีการขึ ้นบัญชีไว้
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที ่ 11
มีนาคม 2547)

ข้ อ 161 การย้ ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่ต่ากว่าตาแหน่งสายงานเดิม หรื อมีระดับต่ากว่าเดิม หรื อย้ ายพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ง
สายผู้บริหารไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสายผู้ปฏิบตั งิ าน ให้ กระทาได้ ตอ่ เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้
สมัครใจและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ในการย้ ายพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ต้ องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดย
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ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังในขั
้ นที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือน
ของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับเมื่อได้ รับแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้ แต่ถ้าผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังอยู
้ แ่ ล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับ
แต่งตัง้
ข้ อ 162 ในการสัง่ ย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้
คานึงถึงโอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับสูงขึ ้นในตาแหน่งที่กาหนด
สาหรับผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ด้วย ซึง่ อาจทาให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนมี
ั ้ ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งในสายงานที่แต่งตังใหม่
้ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้ อ 163 เมื่อมีคาสัง่ ย้ ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใดแล้ ว ให้
ผู้บงั คับบัญชาแจ้ งหน้ าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าว ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนทราบใน
ั้
วันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งนันต่
้ อไป
หมวด 7
การโอน
ข้ อ 164 การโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึง่ ไปแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลอีกแห่งหนึง่ ให้ โอนและแต่งตังจาก
้
พนักงานส่วนตาบลในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
(1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งที่จะแต่งตังนั
้ น้ หรื อผู้ได้ รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(2) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่
ตาแหน่งว่างตามข้ อ 171
(3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อผู้ขอโอนมาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามข้ อ 175
(4) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้ มีมติให้ โอนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนึง่ ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึง่ ในจังหวัดเดียวกัน ตามข้ อ 176 หรื อข้ อ 177
(5) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลได้ มีมติให้ โอนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนึง่ ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึง่ ตามข้ อ 153 วรรคสาม หรื อข้ อ 177
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ วันที ่ 28
กันยายน 2550)
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ข้ อ 165 ในการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันเพื่อเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล หรื อการแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล
ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้สอบแข่งขัน
ได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับการ
คัดเลือกนันเป็
้ นพนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะบรรจุหรื อแต่งตังนั
้ น้ เสนอเรื่ องการขอรับโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นนเพื
ั ้ ่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรื อได้ รับ
คัดเลือก แล้ วแต่กรณีให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 166 ในการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมี
หนังสือแจ้ งความประสงค์จะรับโอนให้ องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอน เสนอเรื่ องการให้ โอนพนักงานส่วนตาบลนัน้ ให้ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
(2) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้ องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่ อง
การให้ โอนพนักงานส่วนตาบลให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
ข้ อ 167 ในการออกคาสัง่ รับโอนพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะ
รับโอน และการออกคาสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ของแต่ละแห่ง ตามข้ อ
165 และข้ อ 166 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลทังสองแห่
้
งประสานกัน เพื่อออกคาสัง่ การรับโอนพนักงาน
ส่วนตาบล และการให้ พนักงานส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ โดยกาหนดให้ มีผลในวันเดียวกัน
ข้ อ 168 ให้ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อ
ได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
(1) กรณีแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนต่ากว่า หรื อเท่า
คุณวุฒิให้ ได้ รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ ได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่
ได้ รับอยูเ่ ดิม
(2) กรณีแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู กว่าเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนต่ากว่า
หรื อเท่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่
จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขันในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ

62
ขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศ
นี ้
(3) กรณีแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขันในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้ และหากผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขันนัน้
ข้ อ 169 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะดาเนินการให้ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึง่ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้
ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ ในประกาศ
สอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันในครัง้ นัน้
ข้ อ 170 ให้ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
หรื อได้ รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือนตามที่กาหนดใน
หมวด 3 ว่าด้ วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ วแต่กรณี
กรณีพนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ ไป
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อื่นแล้ ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกได้ นนั ้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ ความเห็นชอบให้ พ้นจาก
ตาแหน่งโดยออกคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสัง่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้ นแต่ผ้ นู นอยู
ั ้ ร่ ะหว่างถูกดาเนินการทางวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อกรณีอื่น
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรให้ ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคสอง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สามารถมีมติเห็นชอบให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งและหน้ าที่ได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับแจ้ งคาสัง่ รับโอนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทุกครัง้ แล้ วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
7 ตุลาคม 2548 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 16) พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที ่ 17 ตุลาคม
2548)

ข้ อ 170/1 กรณีพนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรื อองค์กรปกครอง
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ส่วนท้ องถิ่นอื่นแล้ ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกได้ นนั ้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ ความเห็นชอบให้ พ้น
จากตาแหน่งโดยออกคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสัง่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้ นแต่ผ้ นู นอยู
ั ้ ร่ ะหว่างถูกดาเนินการทางวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อ
กรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรให้ ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สามารถมีมติเห็นชอบให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งและหน้ าที่ได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับแจ้ งคาสัง่ รับโอนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทุกครัง้ แล้ วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
ข้ อ 171 ภายใต้ บงั คับข้ อ 153 และข้ อ 164 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นส่วนรวม เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติให้ ความเห็นชอบให้ รับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่น ที่ประสงค์ขอโอนมาเป็ นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่วา่ ง ขององค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้ องได้ ตกลงยินยอมในการโอนนันแล้
้ ว และองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ รับโอนได้ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนันว่
้ างลง เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกคาสัง่ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ วันที ่ 28
กันยายน 2550)

ข้ อ 172 กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ว่างลง และองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นมาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่วา่ งในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนคณะหนึง่ จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 1 คน ประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 2 คน กรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการ
(4) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
หรื อผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
(5) ท้ องถิ่นจังหวัด กรรมการ
(6) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
(7) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ เลขานุการ
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ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ประสงค์เป็ นกรรมการ ตามข้ อ 172 (4) ให้
แต่งตังผู
้ ้ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายเป็ นกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตังจากผู
้
้ แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องตาม
ข้ อ 172 (2) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังจากหั
้
วหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึง่ เป็ นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อข้ าราชการที่มีตาแหน่งตังแต่
้
ระดับ 7 ขึ ้นไปในสังกัดส่วนราชการนัน้ หรื อนายอาเภอในจังหวัดนัน้
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตังจากผู
้
้ ทรงคุณวุฒิ ตามข้ อ 172 (3) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังจากผู
้
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรื อผู้มีประสบการณ์ในด้ านการบริหารงานบุคคล การ
บริหารการปกครอง ด้ านกฎหมาย และงานด้ านท้ องถิ่น ซึง่ อาจเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้ อ 172 (7) ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตังจากพนั
้
กงานส่วนตาบลตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง
หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ ให้ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ทาหน้ าที่ในงานด้ านธุรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และที่ได้ รับมอบหมาย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 173 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ที่มี
สิทธิเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับการคัดเลือกผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตังให้
้ มีระดับสูงขึ ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือกมาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
ข้ อ 174 ให้ คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนดและ
ได้ แจ้ งความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้ วประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณารับโอน
ข้ อ 175 ภายใต้ บงั คับข้ อ 164 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจ
โอนสับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานส่วน
ตาบลผู้โอน และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้ องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ ว ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้ องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกคาสัง่ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
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การโอนพนักงานส่วนตาบลอื่น มาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านในองค์การ
บริหารส่วนตาบล อาจกระทาได้ โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้ รับความยินยอมจากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนนัน้ เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสัง่ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และ
ได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจ
กระทาได้ ตอ่ เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้นนสมั
ั ้ ครใจ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ในการนี ้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ต้ องพิจารณา
โดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดยกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในขัน้
ที่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรี ยบเทียบขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่
พนักงานส่วนตาบลจะได้ รับ เมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้ แต่หากผู้นนได้
ั ้ รับ
เงินเดือนสูงกว่าขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนัน้ ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันสู
้ งของอันดับ
สาหรับตาแหน่งนัน้
พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารมีวาระการดารงตาแหน่งอยูใ่ นองค์การบริหารส่วน
ตาบลเดียวกันได้ ครัง้ ละไม่เกินสี่ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลรายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อพิจารณาประสานการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งภายในจังหวัด กรณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะขอให้ พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งเกินกว่าสี่ปี ให้ รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลไม่สามารถประสานการโอนภายใน
จังหวัดได้ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลพิจารณา
สับเปลี่ยนตาแหน่งระหว่างจังหวัดตามเงื่อนไขต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 26 พฤษภาคม 2547 เป็ นต้นไป เพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที ่ 15
มิ ถนุ ายน 2547)

ข้ อ 176 กรณีมีความจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หรื อกรณีมีความ ขัดแย้ ง
ระหว่างพนักงานส่วนตาบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล และไม่สามารถโอนตาม ข้ อ 171
และข้ อ 175 ได้ ให้ ผ้ บู ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อพนักงานส่วนตาบลยื่นคาร้ องหรื อรายงาน
พร้ อมเหตุผลความจาเป็ นให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณา หรื อกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลรับทราบข้ อเท็จจริงและเห็นว่า หากให้ พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันอาจเกิดผลเสียต่อองค์การบริหารส่วนตาบลและต่อทางราชการ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามที่ได้ รับรายงาน แล้ วพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ปรากฏกรณีมีมลู อันควรกล่าวว่าพนักงานส่วนตาบลผู้
นันกระท
้
าผิดวินยั ก็ให้ ดาเนินการทางวินยั แก่พนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้ แต่หากเห็นว่าเกิดจากความ
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บกพร่องหรื อเกิดจากการกลัน่ แกล้ งโดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลแจ้ งนายอาเภอท้ องที่พิจารณาดาเนินการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
(2) กรณีเห็นว่าเป็ นความขัดแย้ งในการบริหารงานหากอยูร่ ่วมกันไม่เกิดผลดีตอ่ ทาง
ราชการ หากให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนปฏิ
ั ้ บตั หิ น้ าที่อยูต่ อ่ ไปจะเกิดความเสียหาย ให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลพิจารณาประสานการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้ ไปดารงตาแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ ดารงตาแหน่งที่ไม่สงู กว่าเดิมและได้ รับเงินเดือนใน
ขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิมโดยพิจารณาดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
(ก) พิจารณาโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นนสั
ั ้ บเปลี่ยนกับพนักงานส่วนตาบลสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งอื่นที่มีความขัดแย้ งในการบริหารในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัด
เดียวกันก่อน
(ข) กรณีมีตาแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันก่อนที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจะมีมติให้ โอนไปดารงตาแหน่งว่างนัน้ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลสอบถามความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก่อน จึงมีมติโอนให้ พนักงานส่วนตาบลไป
ดารงตาแหน่งดังกล่าว
(ค) กรณีที่ไม่สามารถโอนภายในจังหวัดเดียวกันตาม (ก) หรื อ (ข) และเห็นว่าหาก
ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเป็ นอันตรายต่อพนักงานส่วน
ตาบลผู้นนั ้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล อาจพิจารณามีมติให้ พนักงานส่วนตาบล ผู้นนประจ
ั้
า
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) โดยกาหนดระยะเวลาประจา
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อรอการโอนภายในจังหวัด
เดียวกันหรื อโอนระหว่างจังหวัดต่อไป โดยให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ประจาสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว ได้ รับเงินเดือนจากองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดเดิม
และในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรื อพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวสามารถประสาน หรื อ
ตกลงการโอนกับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นได้ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณามีมติ
เห็นชอบให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนพ้
ั ้ นจากตาแหน่งเพื่อโอนไปดารงตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบล
อื่นต่อไป
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 28 กันยายน 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ
วันที ่ 22 ธันวาคม 2547)

ข้ อ 177 กรณีมีเหตุผลความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรื อ
เพื่อการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลหรื อเพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างพนักงานส่วนตาบลกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงานส่วนตาบลระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดตามข้ อ 176 ได้ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อพนักงานส่วนตาบล
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อทังสองฝ่
้
าย มีคาร้ อง ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
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(1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงหากผลปรากฏว่ามีเหตุอนั สมควร ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติให้ โอน
หรื อโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่หากเหตุที่เกิดมิได้ เป็ นความผิดของ
พนักงานส่วนตาบลให้ สอบถามความสมัครใจก่อน เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรมีมติเป็ นประการใด ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้ อง สัง่ หรื อปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตามมตินนั ้
(2) กรณีโอนระหว่างจังหวัด ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง หากผลปรากฏว่ามีเหตุอนั สมควร ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลมีมติ
ให้ โอน หรื อโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่หากเหตุที่เกิดมิได้ เป็ น
ความผิดของพนักงานส่วนตาบลให้ สอบถามความสมัครใจก่อน เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลพิจารณาแล้ วเห็นสมควรมีมติเป็ นประการใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลที่เกี่ยวข้ องมีมติ
ให้ เป็ นตามนัน้ แล้ วให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้ อง สัง่ หรื อปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามมติ
ดังกล่าว
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใด ไม่ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลหรื อมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าละเลยไม่ปฏิบตั ิ
ตามหรื อปฏิบตั กิ ารไม่ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) แจ้ งผู้กากับดูแลองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ตอ่ ไป
โดยเร็ว สาหรับพนักงานส่วนตาบลหากขัดขืนหรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึง่ สัง่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลแล้ ว ถือว่าเป็ นความผิดทาง
วินยั
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ วันที ่ 28
กันยายน 2550)

ข้ อ 178 การโอนพนักงานส่วนตาบล ตามข้ อ 164 ข้ อ 171 ข้ อ 175 ข้ อ 176 และข้ อ
177 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสัง่ รับโอนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล
ดังกล่าว ให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรื อได้ รับคัดเลือกตามข้ อ
164 หรื อ
ตาแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ ความเห็นชอบให้ รับโอนและ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใด ตามข้ อ 171 ข้ อ 175 ข้ อ 176 และข้ อ 177 และ ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมมีคาสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนพ้
ั้ น
จากตาแหน่ง ทังนี
้ ้ ให้ กาหนดวันที่ในคาสัง่ รับโอนและคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งให้ มีผลในวันเดียวกัน
การสัง่ โอนพนักงานส่วนตาบล และการสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งตาม
วรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 178 ทวิ กรณีการโอนพนักงานส่วนตาบล เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
ประเภทอื่นหรื อข้ าราชการประเภทอื่น เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับแจ้ งการรับโอนพนักงานส่วน
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ตาบลผู้นนจากองค์
ั้
กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่นหรื อส่วนราชการอื่น ให้ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อขอความเห็นชอบให้ พ้นตาแหน่ง โดยกาหนดวัน
ออกคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งเป็ นวันเดียวกันกับวันรับโอน เมื่อมีคาสัง่ รับโอนแล้ วให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 5 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที ่ 5 มกราคม
2547)

หมวด 8
การรับโอน
ข้ อ 179 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นและการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรื อข้ าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบล ให้ รับโอน
และแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตังโดย
้
กรณีพิเศษตามข้ อ 116 (2) โดยให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับการคัดเลือกนัน้ และให้ ได้ รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนัน้ เว้ นแต่ ผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือน
เท่ากับเงินเดือนที่ได้ รับอยูเ่ ดิม แต่ถ้าไม่มีขนเงิ
ั ้ นเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้ รับอยูเ่ ดิม ให้ ได้ รับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับการคัดเลือกในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนที่ได้ รับอยู่
เดิมตามหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตาบลได้ รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้ วผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่า
ขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับการคัดเลือก ให้ ได้ รับเงินเดือนในขัน้
สูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนัน้
การรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรื อข้ าราชการวิสามัญ มา
บรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้ รับโอน
และแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบลจากผู้ได้ รับการคัดเลือก โดยให้ มาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู
กว่าเดิมและให้ ได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตังให้
้ มีระดับสูงขึ ้นตามที่กาหนดในหมวด 4
ว่าด้ วยการคัดเลือกมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กันยายน 2550 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
22) พ.ศ. 25 50 ประกาศ ณ วันที ่ 28
กันยายน 2550)

ข้ อ 180 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรื อข้ าราชการ
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรื อข้ าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตังเป็
้ น
พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ าน ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) โดยให้ ชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
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ทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ รับโอน และแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นพนักงานส่วนตาบล ส่วนจะบรรจุ
และแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ ได้ รับเงินเดือน เท่าใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นผู้กาหนดแต่จะต้ องไม่สงู กว่าพนักงานส่วนตาบลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ
และความชานาญในระดับเดียวกัน
ข้ อ 181 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นหรื อการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบลตามข้ อ 179 และข้ อ 180 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีคาสัง่ ให้ รับโอนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้ ว ให้ มีหนังสือแจ้ ง
การรับโอนให้ สว่ นราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสัง่ ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ ทังนี
้ ้ให้
กาหนดวันที่ในคาสัง่ รับโอนและคาสัง่ ให้ พ้นจากตาแหน่งเป็ นวันเดียวกัน
การออกคาสัง่ รับโอนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรค
หนึง่ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ 182 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นหรื อการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตังเป็
้ นพนักงานส่วนตาบล ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ ในการรับโอน ต้ องเป็ นตาแหน่งว่างที่มีอตั ราเงินเดือน
(2) ผู้ได้ รับการบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใด ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนัน้
(3) ผู้ใดไม่เคยได้ รับการบรรจุและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่ใช้ วฒ
ุ ิตงแต่
ั ้ ระดับปริญญา
ตรี หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ขึ ้นไปเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หรื อไม่เคยได้ รับแต่งตัง้
โดยผลการสอบแข่งขันหรื อการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ ดารงตาแหน่ง
ที่ต้องใช้ วฒ
ุ ิตงแต่
ั ้ ปริญญาตรี หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หาก
จะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ผู้นนจะต้
ั ้ องเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ใน
ตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนันยั
้ งไม่ยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรื อต้ องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้ องผ่านการคัดเลือกหรื อผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้ องไม่มีผ้ สู อบแข่งขันได้ ใน
ตาแหน่งสายงานนันขึ
้ ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรื อไม่มีผ้ สู อบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในตาแหน่ง
สายงานนันขึ
้ ้นบัญชีรอการแต่งตังอยู
้ ่
ข้ อ 183 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ ถือว่าเวลาราชการหรื อเวลาทางาน
ของผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี ้ ในขณะที่เป็ นพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรื อข้ าราชการประเภทอื่น
นันเป็
้ นเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
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หมวด 9
การเลื่อนระดับ
ข้ อ 184 การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลขึ ้นแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นให้
เลื่อนและแต่งตังจากผู
้
้ สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนันได้
้ หรื อจากผู้ได้ รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนัน้
ข้ อ 185 การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ เลื่อนและ
แต่งตังตามล
้
าดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรื อบัญชีสอบคัดเลือกนันแล้
้ วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและ
แต่งตังจากผู
้
้ ได้ รับคัดเลือก ให้ เลื่อนและแต่งตังตามความเหมาะสมโดยค
้
านึงถึงความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติและประวัตกิ ารรับราชการ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ ว
ข้ อ 186 การเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ เลื่อน และแต่งตังได้
้ ดังนี ้
(1) เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ซงึ่ ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อปริญญาตรงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนัน้
ได้ ให้ ดารงตาแหน่งนัน้
(2) การเลื่อนกรณีดงั กล่าว จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังได้
้ ตอ่ เมื่อถึงลาดับที่ที่ผ้ นู นสอบแข่
ั้
งขัน ได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้ รับให้ เป็ นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการ
คัดเลือก
(4) ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตัง้
ตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 187 การเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ดังนี ้
(1) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบตั ใิ ห้ ดารงตาแหน่ง
ในสายผู้บริหารต้ องเป็ นผู้ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตัง้
(2) คุณสมบัตเิ ป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะ
แต่งตัง้
(3) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ ถือปฏิบตั ติ ามข้ อ 86 ถึงข้ อ 101
(4) การแต่งตัง้ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและ
แต่งตังตามล
้
าดับที่ในบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
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ข้ อ 188 การเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้ รับคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตังในระดั
้
บควบขันต้
้ น ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับเงินเดือนยังไม่
ถึงขันต
้ ่าและผู้ที่ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(2) เลื่อนและแต่งตังในระดั
้
บควบขันสู
้ ง ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับเงินเดือนไม่ต่า
กว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นโดย
ไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(3) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตัง้
(4) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบตั งิ านตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ ายประกาศกาหนดนี ้
(5) ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดย
้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่
ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ในการดาเนินงานตามวรรคแรก ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
มีคาสัง่ เลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น กรณีที่มีความเห็นว่าสามารถเลื่อนระดับสูงขึ ้น
ได้ กาหนดเวลาหนึง่ เดือนนับจากผู้ขอเลื่อนระดับเสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น
ข้ อ 189 การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ที่ดารงตาแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4
ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ ้น
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(1) ได้ รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยได้ รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 116 (1)
(2) ได้ รับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้ คดั เลือก
เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษตามข้ อ 116 (2)
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการ
คัดเลือก
(4) ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดย
้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 190 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นสาหรับตาแหน่ง
ที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ1 และระดับ2
(1) ตาแหน่งในกลุม่ งานธุรการหรื อบริการทัว่ ไป และกลุม่ งานที่ปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของ
ส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุม่ งานตาแหน่งฯ ท้ ายประกาศนี ้ ให้ กาหนดตาแหน่งได้ ถึงระดับ
5 หรื อ 6 ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 ‟ 3หรื อ 4
สาหรับระดับ 5 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตาแหน่งระดับ 2 ‟ 4 หรื อ
5 สาหรับระดับ 6 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งในกลุม่ งานเทคนิคเฉพาะด้ าน และกลุม่ งานที่ใช้ ทกั ษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุม่ งานตาแหน่งฯ ท้ ายประกาศนี ้ ให้ กาหนดตาแหน่งได้ ถึงระดับ 5 หรื อ 6
ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 ‟ 3หรื อ 4
หรื อ 5
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 2 ‟ 4หรื อ 5
หรื อ 6
ทังนี
้ ้ การกาหนดตาแหน่งตาม (1) และ (2) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้ องไม่สงู กว่า
ระดับตาแหน่งของหัวหน้ าหน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตาแหน่งนันสั
้ งกัด
(3) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้ นการ
จะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ให้ เป็ นระดับ 5 และตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจาก
ระดับ 2 ให้ เป็ นระดับ 6 ตาม (1) ให้ ดาเนินการได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตาแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
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(4) การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดาเนินการได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศกึ ษาและวิเคราะห์หน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้ แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึง่ ใช้ สาหรับ
การปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นเป็ นระดับ 5 และตาแหน่งของสายงานที่
เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นเป็ นระดับ 6 เท่านัน้
(5) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรก
้
ต้ องมีคาบรรยายลักษณะ
งานของตาแหน่งที่กาหนดไว้ เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้ อมูลไม่ชดั เจน อาจต้ อง
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่วนตาบลหรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทางานจริงในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนรั
ั ้ บผิดชอบ
หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6 ของสายงานนัน้
(7) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่
จะแต่งตัง้ และ
(ข) เป็ นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งสายงานที่เลื่อนขึ ้นแต่งตังใน
้
ระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่
อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื ้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้ องเป็ น
นายช่างโยธา 5 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็ นต้ น เว้ นแต่ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1
และระดับ 2 ที่มีลกั ษณะงานด้ านเดียวกันกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ ตามบัญชีจดั กลุม่ งานที่
เกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ในกรณีที่ระยะเวลา
ติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นบั รวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้ วครบ 2 ปี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) ให้ นบั เป็ นเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
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(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
24 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
11) พ.ศ. 25 48 ประกาศ
ณ วันที ่ 2 มิ ถนุ ายน 2548)

(ค) มีระยะเวลาขันต
้ ่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตังตามคุ
้
ณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ ดังนี ้
เลื่อนขึ ้นดารงตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6
ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 หรื อระดับ 2
- ม.3/ม.ศ.3/ม.6 หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
9 ปี
11 ปี
13 ปี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
8 ปี
10 ปี
12 ปี
หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
- ปวช.หรื อประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
6 ปี
8 ปี
10 ปี
หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2
- ปวท.หรื ออนุปริญญา 2 ปี หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
7 ปี
9 ปี
- ปวส.หรื ออนุปริญญา 3 ปี หรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
6 ปี
8 ปี
- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น ซึง่ เป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกันตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขันต
้ ่าดังกล่าวได้ ตาม
บัญชีกาหนดกลุม่ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูล
กัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังตามมาตรฐานก
้
าหนดตาแหน่งนันเท่
้ านัน้ และให้ พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ในบัตรประวัตพิ นักงานส่วนตาบล เป็ นหลักในกรณีผ้ ไู ด้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ ารับราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก .พ.7 ก่อนจึงจะนาคุณวุฒินนมาใช้
ั้
ในการพิจารณาได้
(ง) ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี ้
- เลื่อนระดับ 4 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ต่ากว่าขัน้ 7,260
บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขัน้ 6,890 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ต่ากว่าขัน้ 8,870
บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขัน้ 8,430 บาท
-เลื่อนระดับ 6 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ต่ากว่าขัน้ 10,910
บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขัน้ 10,910 บาท
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(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
30 มกราคม 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
17) พ.ศ. 25 49 ประกาศ
ณ วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2549)

(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและ
ลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(ข) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลงาน เพื่อคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลเลื่อนขึ ้นแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นสายงานผู้ปฏิบตั งิ านที่มี
ประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ประกอบด้ วย
(1) ประธาน ให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อผู้เคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1 ระดับ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการ ที่เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อพนักงานส่วนตาบล ที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอ
ประเมินหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนันๆ
้ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังเลขานุ
้
การ จานวน 1 คน
โดยให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภทจานวน
ผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะการปฏิบตั งิ านของตาแหน่งที่จะได้ รับการแต่งตัง้
- พิจารณาคุณสมบัตแิ ละประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้ รับการคัดเลือกแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
- ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 23 มีนาคม 2547 เป็ นต้นไป แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติ มฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที ่ 7
เมษายน 2547)

(4) ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและ
แต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้ มีผลไม่ก่อน
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วันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนด
ก.อบต.จังหวัดให้ ความเห็นชอบ

1

เดือน หลังจากที่

(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
ข้ อ 191 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3
(1) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 3 - 5 หรื อ
6(ว) หรื อ 7(ว) หรื อ 7(วช.) สาหรับระดับ 7(ว) ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งก่อน
ทังนี
้ ้การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้ องไม่สงู กว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้ าหน่วยงานระดับกอง
หรื อเทียบเท่าที่พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งนันสั
้ งกัด ยกเว้ นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดเห็นว่าผู้
ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบตั ใิ นระดับ 6 ว ผู้ใดเป็ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้นเป็ นระดับ 7ว หรื อระดับ 7วช ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงระดับ
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นการเฉพาะราย แม้ วา่ เมื่อปรับปรุง
ระดับตาแหน่งแล้ วจะมีระดับที่สงู กว่าหัวหน้ าหน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่า
(2) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งตามข้ อ (1) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้ นการจะ
ปรับตาแหน่งใดให้ เป็ นระดับ 7(ว) ให้ ดาเนินการได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตาแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(3) การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดาเนินการได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศกึ ษาและวิเคราะห์หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้ แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3) ซึง่ ใช้ สาหรับการปรับระดับ
ตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นเป็ นระดับ 7(ว) เท่านัน้
(4) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้
้
องมีคาบรรยายลักษณะ
งานของตาแหน่งที่กาหนดไว้ เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้ อมูลไม่ชดั เจน อาจต้ อง
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานส่วนตาบลหรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทางานจริงในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนรั
ั ้ บผิดชอบ
หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนัน้
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(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนัน้
(6) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตัง้
และ
(ข) มีระยะเวลาขันต
้ ่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตังตามคุ
้
ณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ ดังนี ้
คุณวุฒิ
- คุณวุฒิปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า

เลื่อนขันด
้ ารงตาแหน่ง
ระดับ 6
ระดับ 7
6 ปี
7 ปี
4 ปี
5 ปี
2 ปี
3 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้ อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรื อเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น ซึง่ เป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกันตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด มานับรวมเป็ นระยะเวลาขันต
้ ่าดังกล่าวได้
ตามบัญชีกาหนดกลุม่ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและ
เกื ้อกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้ อ (ข) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังตามมาตรฐานก
้
าหนดตาแหน่งนันเท่
้ านันและให้
้
พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ในบัตรประวัตพิ นักงานส่วนตาบล เป็ นหลักในกรณีผ้ ไู ด้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ ารับราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัตพิ นักงานส่วนตาบล ก่อน
จึงจะนาวุฒินนมาใช้
ั้
ในการพิจารณาได้
(ค) ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี ้
- เลื่อนระดับ 6 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ต่ากว่าขัน้
10,910 บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขัน้ 10,910 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ต่ากว่าขัน้
13,420 บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขัน้ 13,420 บาท
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่ 30 มกราคม 2549 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
17) พ.ศ. 25 49 ประกาศ
ณ วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2549)
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(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เสนอ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและ
ลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(ข) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลงาน เพื่อคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ประกอบด้ วย
(1) ประธาน ให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อผู้เคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1ระดับ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการ ที่เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบล หรื อเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อพนักงานส่วนตาบล ที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอ
ประเมินหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนันๆ
้ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังเลขานุ
้
การ จานวน 1 คน
โดยให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภทจานวน
ผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะการปฏิบตั งิ านของตาแหน่งที่จะได้ รับการแต่งตัง้
- พิจารณาคุณสมบัตแิ ละประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้ รับการคัดเลือกแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
- ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายประกาศนี ้
(8) ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดย
้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนดหนึง่ เดือน หลังจากที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ ความเห็นชอบ
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ข้ อ 192 การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารใน
ระดับที่สงู ขึ ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ เมื่อมีตาแหน่งในระดับนันว่
้ าง โดย
วิธีการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
ข้ อ 193 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับ 6 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ 6
(ก) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 6
(ค) ได้ ดารงตาแหน่งและปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ง) ในรอบปี ที่แล้ วจนถึงวันแต่งตังต้
้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั หรื อถูกตังกรรมการ
้
สอบสวนทางวินยั
(จ) ได้ ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากผู้บงั คับบัญชา
(2) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ 7
(ก) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(ค) ได้ ดารงตาแหน่งและปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากผู้บงั คับบัญชา
(3) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ 8
(ก) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(ค) ได้ ดารงตาแหน่งและปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากผู้บงั คับบัญชาในระดับดีขึ ้นไป
ข้ อ 194 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สงู ขึ ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ ใช้ แบบประเมินฯ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล
ที่กาหนดใน หมวด 12
ข้ อ 195 การแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สงู ขึ ้น
ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 192 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้
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เลื่อนและแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และให้ มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผา่ นการคัดเลือก
ข้ อ 196 การกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ พนักงานส่วนตาบล ได้ รับเงินเดือน
ที่กาหนดในหมวด 3
ข้ อ 197 การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลที่มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนว่
้
า
กระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อมีคาสัง่ ลงโทษทางวินยั หรื อถูกฟ้องร้ องคดีอาญาขึ ้นแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งที่สงู ขึ ้นให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ผ้ บู งั คับบัญชาอาจเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ แก่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นนได้
ั ้ เป็ นต้ นไป
หมวด 10
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ข้ อ 198 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบตั ติ นเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้ าที่ และปฏิบตั ิ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นนมี
ั้
ความชอบจะได้ รับบาเหน็จความชอบซึง่ อาจเป็ นคาชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรื อการได้ เลื่อนขัน้
เงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ข้ อ 199 การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาโดย
คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ ปฏิบตั มิ า ความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั และการ
ปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
ข้ อ 200 การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานส่วนตาบล ที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในหมวดนี ้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บงั คับบัญชาที่จะพิจารณาในกรณีที่ไม่เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงาน
ส่วนตาบลผู้ใด ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบพร้
ั้
อมทังเหตุ
้ ผลที่ไม่เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้
ข้ อ 201 ในหมวดนี ้
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึ่งปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปี หลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปี ที่แล้ วมา " หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปี แรกหรื อครึ่งปี หลัง ที่ผา่ นมาแล้ วแต่
กรณี
ข้ อ 202
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบลปี ละสองครัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดในหมวด 12
ข้ อ 203 การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ เลื่อนปี ละสองครัง้ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่หนึง่ ครึ่งปี แรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปี ที่ได้ เลื่อน
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(2) ครัง้ ที่สองครึ่งปี หลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปี ถัดไป
ข้ อ 204 การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานส่วนตาบลให้ เลื่อนได้ ไม่เกินขันสู
้ งของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้
ข้ อ 205 พนักงานส่วนตาบลซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งขันในแต่
้
ละ
ครัง้ ต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาได้ ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ของตนด้ วยความสามารถ และด้ วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรื อความก้ าวหน้ าแก่ราชการ ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาได้ พิจารณาประเมินตามข้ อ 202
แล้ วเห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สมควรจะได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งขัน้
(2) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาจนถึงวันออกคาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนต้ องไม่ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการ หรื อความผิดที่ทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้ าที่ราชการของตนซึง่ มิใช่
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่สมควรได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนและได้
ถูกงดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเพราะถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั หรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในกรณี
นันมาแล้
้
ว ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจาครึ่งปี ต่อไปให้ ผ้ นู นตั
ั ้ งแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน หรื อวันที่
1ตุลาคม ของครัง้ ที่จะได้ เลื่อนเป็ นต้ นไป
(3) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ถกู สัง่ พักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(6) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาถ้ าเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษาในประเทศ หรื อไปศึกษาอบรม
หรื อดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้ วยการให้ พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน ณ
ต่างประเทศ ต้ องได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในครึ่งปี ที่แล้ วมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ลา หรื อมาทางานสายเกินจานวนครัง้ ที่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายกาหนดเป็ นหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว โดย
คานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของแต่
ั้
ละส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
(8) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องมีเวลาปฏิบตั ริ าชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี ้
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้ รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้ าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึง่ จาเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
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(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่หรื อในขณะ
เดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่ วยที่ไม่ใช่
วันลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้ นบั เฉพาะวันทาการ
ข้ อ 206 พนักงานส่วนตาบลซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนหนึง่ ขันในแต่
้
ละ
ครัง้ ต้ องเป็ นผู้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งขันตามข้
้
อ 205 และอยูใ่ น
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึง่ หรื อหลายประการดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ได้ ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบตั งิ านโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อได้ ค้นคว้ าหรื อประดิษฐ์ สิ่งใด
สิ่งหนึง่ ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการเป็ นพิเศษ และทางราชการได้ ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรื อได้
รับรองให้ ใช้ การค้ นคว้ าหรื อสิ่งประดิษฐ์ นนั ้
(3) ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรื อมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็ นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบตั งิ านที่มีภาระหน้ าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่ ทาง
ราชการเป็ นพิเศษ และปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าที่ของตนเป็ นผลดีด้วย
(5) ปฏิบตั งิ านตามตาแหน่งหน้ าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็ น
พิเศษและงานนันได้
้ ผลดียิ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ จนสาเร็จเป็ นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ
ข้ อ 207 การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานส่วนตาบลตาม ข้ อ 205 และข้ อ 206
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นหรื อผู้ได้ รับมอบหมายนาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านที่ได้ ดาเนินการตามข้ อ 202 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ครัง้ ที่หนึง่ และครัง้
ที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้ อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ติ น
เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบลและข้ อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นนั ้ แล้ วรายงานผลการ
พิจารณานัน้ พร้ อมด้ วยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาชันเหนื
้ อขึ ้นไปตามลาดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง่ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันเหนื
้ อแต่ละระดับที่ได้ รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ด้ วย
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ข้ อ 208 การพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ นบั ช่วงเวลาการ
ปฏิบตั ริ าชการและการปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศตามข้ อ 205 (8) (ช) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาเป็ น
เกณฑ์เว้ นแต่ผ้ อู ยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้ อ 205 (5) หรื อ (6) ให้ นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ริ าชการไม่น้อยกว่าสี่
เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้ าย สับเปลี่ยนหน้ าที่ไปช่วย
ราชการในหน่วยราชการอื่น ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ านนอกเหนือหน้ าที่หรื องานพิเศษอื่นใด หรื อลา
ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศตามข้ อ 205 (8) (ช) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาให้ นาผลการปฏิบตั ิ
ราชการและการปฏิบตั งิ านของผู้นนทุ
ั ้ กตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้ วย
ข้ อ 209 ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณารายงานผลจากผู้บงั คับบัญชาตามข้ อ 207 ถ้ าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้ใด
อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งขันตามข้
้
อ 205 และปฏิบตั ติ นเหมาะสม
กับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ แก่ผ้ นู นครึ
ั ้ ่งขัน้ ถ้ าเห็นว่าพนักงาน ส่วนตาบลผู้นนั ้
มีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้ อ206 ให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ แก่ผ้ นู นหนึ
ั ้ ง่ ขัน้
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ครึ่งปี แรกไม่ถึงหนึง่ ขันถ้
้ า
ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งปี หลัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านครึ่งปี แรกกับครึ่งปี หลังรวมกันแล้ วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้ รับการ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนหนึง่ ขันส
้ าหรับปี นัน้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีคาสัง่ ให้
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนรวมทังปี
้ ของพนักงานส่วนตาบลผู้นนเป็
ั ้ นจานวนหนึง่ ขันครึ
้ ่งได้ แต่ผลการปฏิบตั งิ านทัง้
ปี ของพนักงานส่วนตาบลผู้นนจะต้
ั ้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึง่ หรื อหลายประการ
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ได้ ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิดประโยชน์
และผลดีตอ่ ทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบตั งิ านโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อได้ ค้นคว้ า หรื อประดิษฐ์ สิ่งใด
สิ่งหนึง่ ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ
(3) ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรื อมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบตั งิ านที่มีภาระหน้ าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่ ทาง
ราชการและปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าที่ของตนเป็ นผลดีด้วย
(5) ปฏิบตั งิ านตามตาแหน่งหน้ าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากและงาน
นันได้
้ ผลดีเป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึง่ จนสาเร็จเป็ นผลดี
แก่ประเทศชาติ
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ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดมีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรจะได้ รับการ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งปี แรกหนึง่ ขัน้ แต่ไม่อาจสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนหนึง่ ขันให้
้ ได้ เพราะมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
จานวนเงินที่จะใช้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของส่วนราชการนัน้ ถ้ าในการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งปี หลัง พนักงาน
ส่วนตาบลผู้นนมี
ั ้ ผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นเกณฑ์ได้ รับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนหนึง่ ขันอี
้ ก และไม่มีข้อจากัด
เกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนในคราวนัน้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจมีคาสัง่ ให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนรวมทังปี
้ ของพนักงานส่วนตาบลผู้นนเป็
ั ้ นจานวนสองขันได้
้
ข้ อ 210 การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครึ่งปี ให้ แก่พนักงานส่วนตาบล ซึง่ ในครึ่งปี ที่
แล้ วมาได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศตามข้ อ 205 (8) (ช) ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสัง่ เลื่อนได้ ครัง้ ละไม่เกินครึ่งขันเมื
้ ่อผู้นนกลั
ั ้ บมา
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ โดยให้ สงั่ เลื่อนย้ อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ควรจะได้ เลื่อน ทังนี
้ ้ ให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ข้ อ 211 ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนแต่ละครัง้ ถ้ าประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล เห็นสมควรให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน แต่ปรากฏว่าได้ มี
คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนพนั
้
กงานส่วนตาบลผู้นนว่
ั ้ ากระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงก่อนมีคาสัง่
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลรอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ก่อน
และให้ กนั เงินสาหรับเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ด้วย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้ วเสร็จ ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดังนี ้
(1) ถ้ าผู้ถกู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไม่
้
มีความผิด หรื อจะต้ องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ให้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ เกินหนึง่ ครัง้ ให้ สงั่
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ แม้ วา่ ผู้นนจะได้
ั้
ออกจาก
ราชการไปแล้ วก็ตาม
(2) ถ้ าผู้ถกู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนจะต้
้
องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรื อลดขัน้
เงินเดือน ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ เกินหนึง่ ครัง้ ให้ งดเลื่อน
ขันเงิ
้ นเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ในครัง้ ที่จะถูกลงโทษ ถ้ าผู้นนได้
ั ้ ออกจากราชการไปแล้ วด้ วยเหตุอื่นที่มิใช่
เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขัน้
เงินเดือนในครัง้ ที่จะได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนครัง้ สุดท้ าย แต่ถ้าเป็ นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ
ตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี
สุดท้ ายก่อนที่ผ้ นู นจะพ้
ั้
นจากราชการส่วนในครัง้ อื่นให้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ได้
รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้
(3) ถ้ าผู้มีอานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนมี
้
คาสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
จากราชการ หรื อมีคาสัง่ ให้ ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรื อมัวหมอง ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนทุกครัง้ ที่
ได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผู้ที่ถกู แต่งตัง้
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คณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงหลายกรณี ให้ แยกพิจารณาเป็ น
กรณี
ๆไป
ข้ อ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล เห็นสมควรให้ ผ้ ใู ดได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน แต่ปรากฏว่าผู้นนถู
ั ้ กฟ้องคดีอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อความผิดที่ทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้ าที่ราชการ
ของตนซึง่ มิใช่ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็ น
ทนายแก้ ตา่ งให้ และศาลได้ ประทับฟ้องคดีนนแล้
ั ้ วก่อนมีคาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลรอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ก่อน และให้ กนั เงินสาหรับเลื่อนขัน้
เงินเดือนไว้ ด้วย เมื่อศาลได้ มีคาพิพากษาแล้ ว ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณา ดังนี ้
(1) ถ้ าศาลพิพากษาว่าผู้นนไม่
ั ้ มีความผิด ให้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้
ถ้ าได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ เกินหนึง่ ครัง้ ให้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ได้ รอการ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ แม้ วา่ ผู้นนจะได้
ั้
ออกจากราชการไปแล้ วก็ตาม
(2) ถ้ าศาลพิพากษาให้ ลงโทษเบากว่าโทษจาคุก ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่รอการ
เลื่อนไว้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ เกินหนึง่ ครัง้ ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ในครัง้ ที่
ศาลพิพากษาให้ ลงโทษ ถ้ าผู้นนได้
ั ้ ออกจากราชการไปแล้ วด้ วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนในครัง้ ที่จะได้ เลื่อนขัน้
เงินเดือนครัง้ สุดท้ าย แต่ถ้าเป็ นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายก่อนที่ผ้ นู นจะพ้
ั้
นจากราชการ
ส่วนในครัง้ อื่นให้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้
(3) ถ้ าศาลพิพากษาให้ ลงโทษจาคุกหรื อโทษหนักกว่าจาคุก ให้ งดเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
ทุกครัง้ ที่ได้ รอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผู้ที่ถกู ฟ้องคดีอาญาหลาย
คดีให้ แยกพิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
ข้ อ 213 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รอการเลื่อนขัน้
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผู้ใดไว้ เพราะเหตุถกู แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้
้
อ 211 และเหตุถกู
ฟ้องคดีอาญาตามข้ อ 212 ให้ ผ้ มู ีอานาจดังกล่าวรอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนผู้นนไว้
ั ้ จนกว่าการสอบสวนและ
การพิจารณาทางวินยั แล้ วเสร็จ และจนกว่าศาลมีคาพิพากษาแล้ วจึงให้ ผ้ มู ีอานาจสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
พิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตามข้ อ 211 (1) (2) หรื อ (3) หรื อตามข้ อ 212 (1) (2) หรื อ (3) แล้ วแต่
กรณี
ทังนี
้ ้ โดยถือเกณฑ์จานวนครัง้ ที่จะต้ องงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่มากกว่าเป็ นหลักในการ
พิจารณา เว้ นแต่ผ้ นู นได้
ั ้ พ้นจากราชการไปแล้ วตามผลของการถูกแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้
้
อ
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211 หรื อตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้ อ 212 กรณีใดกรณีหนึง่ จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้ ตามผลของกรณีนนโดยไม่
ั้
ต้องรอผลของอีกกรณีหนึง่
ข้ อ 214 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
เห็นสมควรเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใด แต่ผ้ นู นจะต้
ั ้ องพ้ นจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ ผ้ นู นใน
ั้
วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายก่อนที่จะพ้ นจากราชการ
ข้ อ 215
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
เห็นสมควรเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใด แต่ผ้ นู นได้
ั ้ ตายในหรื อหลังวันที่ 1 เมษายน หรื อ
วันที่ 1 ตุลาคมหรื อออกจากราชการไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคม แต่
ก่อนที่จะมี คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนในแต่ละครัง้ ผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนจะสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้
ผู้นนย้
ั ้ อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปี ที่จะได้ เลื่อนนันก็
้ ได้ แต่ถ้าผู้นนได้
ั ้ พ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นไปก่อนที่จะมี
คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ ผ้ นู นย้
ั ้ อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายที่จะ
ได้ เลื่อนนันก็
้ ได้
ข้ อ 216 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนได้ ครึ่งขัน้
ตามข้ อ 205 เนื่องจากขาดคุณสมบัตเิ กี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ การลา หรื อการมาทางาน
สายตามที่กาหนด แต่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้
เงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเป็ นกรณีพิเศษ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ สงั่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นการ
เฉพาะราย
ข้ อ 217 การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ ดาเนินการตามข้ อ 199 โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึง่ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด
นี ้ และให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงาน
ส่วนตาบลทุกตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
ข้ อ 218 ในการกาหนดโควต้ าการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนกรณีพิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้ ใน
การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 219 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญ ทังนี
้ ้ ให้ นากฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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ข้ อ 220 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจาก
การปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ เป็ นผู้มีหน้ าที่รายงาน และเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง แล้ วเสนอให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นกรณีพิเศษ ตามวรรค
หนึง่ ให้ กาหนดรายละเอียด ดังนี ้
(1) ชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัตกิ ารรับราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนถึ
ั ้ งแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
(4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้ อ 221 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับรายงานดังกล่าว
แล้ วให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึง่ จานวนไม่
เกิน 3คน ประกอบด้ วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้ อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ พิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้ อ 220 โดยให้ พิจารณา ดังนี ้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นนถึ
ั ้ งแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
(2) เหตุที่ทาให้ ถึงแก่ความตาย มิได้ เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ผู้ตาย หรื อจากความผิดของผู้ตาย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้ อ 223 เมื่อคณะกรรมการได้ พิจารณาตามข้ อ 222 แล้ ว ให้ เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเป็ นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเรื่ องการพิจารณาเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึง่ ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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ข้ อ 224 การสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ผู้ถึงแก่
ความตายเนื่องจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการดังกล่าว ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็ นผู้มีอานาจสัง่ ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้ อ 223 โดย
ให้ มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญเท่านัน้
หมวด 11
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัตงิ าน
ข้ อ 225 ให้ กาหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี ้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบล ชัน้ 1 กาหนดให้ เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 กาหนดให้ เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลาง
(3) องค์การบริหารส่วนตาบล ชัน้ 4 และ ชัน้ 5 กาหนดให้ เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดเล็ก
ข้ อ 226 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วย
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้ วยการกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
้
อานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้ าที่ให้ แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ในการกาหนดโครงสร้ างส่วนราชการตามวรรคหนึง่ ให้ คานึงถึงความต้ องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ให้ สว่ นราชการตาม (1) มีฐานะเป็ นกองหรื อเป็ นส่วน
ข้ อ 227 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นตามข้ อ 226 วรรคสอง (2) ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี ้
(1) กองคลัง หรื อส่วนการคลัง
(2) กองช่าง หรื อส่วนโยธา
ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดได้ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ แก่
(1) กองหรื อส่วนส่งเสริมการเกษตร
(2) กองหรื อส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กองหรื อส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
(4) กองหรื อส่วนราชการอื่นตามความต้ องการและความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
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ข้ อ 228 ภายใต้ บงั คับข้ อ 229 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดกองหรื อ
ส่วนราชการอื่นได้ ตามความเหมาะสม และความจาเป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 229 ในการประกาศกาหนดกองหรื อส่วนราชการตามข้ อ 231 ให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้ กาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี ้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทัว่ ไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของกอง หรื อส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทังก
้ ากับและเร่งรัดการปฏิบตั ริ าชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบตั ริ าชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กองคลัง หรื อส่วนการคลัง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการ
นาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทกุ ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย
(3) กองช่าง หรื อส่วนโยธา มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบการ
จัดทาข้ อมูลทางด้ านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบ การก่อสร้ าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิ งานการ
ก่อสร้ างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้ างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้ านวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
การรวบรวมประวัตติ ดิ ตาม ควบคุมการปฏิบตั งิ านเครื่ องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษา
เครื่ องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น ้ามันเชื ้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 230 การกาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตังขึ
้ ้น ให้
กาหนดให้ ครอบคลุมภารกิจ หน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อภารกิจ
หน้ าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องปฏิบตั ิ และการกาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ต้ อง
มีความชัดเจนและไม่ซ ้าซ้ อนระหว่างกองหรื อส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล นัน้
ข้ อ 231 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองหรื อ
ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนี ้
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(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้ พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและความ
จาเป็ นตามภารกิจหน้ าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนัน้ โดยจัดแบ่ง ฝ่ าย กลุม่ หรื อชื่องานอื่นใด
เป็ นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็ นที่เข้ าใจได้ ถึงภารกิจหน้ าที่ของฝ่ ายหรื อกลุม่ งานนัน้
(2) การกาหนดอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้ จดั แบ่งนัน้
จะต้ องกาหนดให้ มีความชัดเจน ไม่ซ ้าซ้ อนกับส่วนราชการอื่น และต้ องอยูภ่ ายในกรอบอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการนัน้
ข้ อ 232 การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนด
อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้ อ 229 และข้ อ
231 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาเป็ นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล แล้ วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้ ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงนามในประกาศใช้ บงั คับต่อไป
ข้ อ 233 การจัดตังกองหรื
้
อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นขึ ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ซึง่ มีการจัดตังกอง
้ หรื อส่วนราชการขึ ้นใหม่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเหตุผลความจาเป็ น
และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดกองหรื อส่วนราชการขึ ้นใหม่ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยให้ มีรายการ ดังนี ้
(1) เหตุผล ความจาเป็ นที่ต้องจัดตังกองหรื
้
อส่วนราชการขึ ้นใหม่
(2) ชื่อกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(3) อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการ นัน้
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ติ าม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้ องจัดตังเป็
้ น
หน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการนัน้
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดย
กาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในตามข้ อ 232
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้ คานึงถึง
ภารกิจ อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะ
งาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็ นความเหมาะสม ตลอดทังอั
้ ตรากาลังของพนักงาน
ส่วนตาบล และงบประมาณค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 234 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ พิจารณาการขอ
จัดตังหรื
้ อปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการตามข้ อ 233 แล้ ว ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตังหรื
้ อปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรื อส่วนราชการที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ เป็ นการปรับเกลี่ยมาจาก
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กองหรื อส่วนราชการอื่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้ บงั คับ และดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตังหรื
้ อปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรื อส่วนราชการที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ ซึง่ เป็ นการกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้ บงั คับและ
ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
(3) กรณีมีมติเป็ นประการอื่นใด ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) นัน้
ข้ อ 235 อานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 236 ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบตั ริ าชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
แนวทางและแผนการปฏิบตั ริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญของ แผนการ
ปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามนโยบายของประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทังก
้ ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) เป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้ มีรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็ นผู้ชว่ ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการด้ วย ก็ได้
ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
ผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลมอบหมาย
ข้ อ 237 ให้ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหวั หน้ าสานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึง่ เป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ าง และรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ริ าชการของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนัน้
ข้ อ 238 ในกองหรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น มีผ้ อู านวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นคนหนึง่ เป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของกองหรื อส่วนราชการนัน้
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ข้ อ 239 ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล การ
กาหนดให้ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใดที่มิได้ กาหนดไว้ ตามประกาศนี ้ บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนตาบลในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้ เป็ นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายโดยทาเป็ นหนังสือ
ข้ อ 240 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจในการสัง่
การอนุญาต การอนุมตั ิ หรื อการปฏิบตั กิ ิจการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึง
ปฏิบตั หิ รื อดาเนินการตามกฎหมายใด ให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบตั ริ าชการ
แทนก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล อานาจในการ
สัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ริ าชการ หรื อการดาเนินการอื่นที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ
หรื อดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ้ า
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนัน้ มิได้ กาหนดเรื่ องการมอบ
อานาจไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อมิได้ ห้ามเรื่ องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนันอาจมอบอ
้
านาจให้ ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งอื่นปฏิบตั ริ าชการแทนได้ ดังนี ้
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้ กรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(3) ผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้ พนักงาน
ส่วนตาบลในกองหรื อส่วนราชการนัน้
การมอบอานาจให้ ปฏิบตั ริ าชการแทนตามวรรคสองให้ ทาเป็ นหนังสือ
ข้ อ 241 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้ อ 240 โดยชอบแล้ ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้ าที่ต้อง
รับมอบอานาจนัน้ และจะมอบอานาจนันให้
้ แก่ผ้ ดู ารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้ อ 242 ในการมอบอานาจตามข้ อ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ ผ้ มู อบอานาจ
พิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบตั ริ าชการ การกระจายความ
รับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ได้ รับมอบ
อานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้ รับมอบอานาจแล้ ว ผู้มอบอานาจมีหน้ าที่กากับติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการของ
ผู้รับมอบอานาจ และให้ มีอานาจแนะนาและแก้ ไขการปฏิบตั ริ าชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้ อ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล

93
ข้ อ 244 ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
กรณีที่ไม่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ให้ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็ นผู้รักษาราชการแทน ถ้ ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลายคน ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังรองปลั
้
ดองค์การบริหารส่วนตาบลคนใดคนหนึง่ เป็ น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ าไม่มีผ้ ดู ารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ริ าชการได้ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลใน
องค์การบริหารส่วนตาบลซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จะแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นเป็ นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้
ข้ อ 245 ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลใน
กรณีที่ไม่มีผ้ ดู ารง ตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลในกองหรื อส่วนราชการนันคนใดคน
้
หนึง่ ที่เห็นสมควรให้ เป็ น ผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
ราชการในกองหรื อส่วนราชการนัน้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตัง้
พนักงานส่วนตาบลคนใดคนหนึง่ ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น เป็ นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้ อ 246 ให้ ผ้ รู ักษาราชการแทนมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ซงึ่ ตนแทนในกรณีที่มีผ้ ู
ดารงตาแหน่งใด หรื อผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนันมอบหมายหรื
้
อมอบอานาจให้ ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งอื่นปฏิบตั ริ าชการแทน ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ริ าชการแทนมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ซงึ่ มอบหมายหรื อ
มอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตังให้
้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งใดเป็ นกรรมการ หรื อให้ มีอานาจหน้ าที่
อย่างใด ให้ ผ้ รู ักษาราชการแทนหรื อผู้ปฏิบตั ริ าชการแทน มีอานาจหน้ าที่เป็ นกรรมการหรื อมีอานาจ
หน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนันในการรั
้
กษาราชการแทน หรื อปฏิบตั ริ าชการแทนด้ วยแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 247 การเป็ นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี ้ ไม่กระทบกระเทือน
อานาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาที่จะแต่งตังพนั
้ กงาน
ส่วนตาบลอื่น เป็ นผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้ าที่ที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตังผู
้ ้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึง่ ให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งรองหรื อ
ผู้ชว่ ยพ้ นจากความเป็ นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ เข้ ารับหน้ าที่
ข้ อ 248 ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นว่างลงหรื อผู้ดารงตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ และเป็ นกรณีที่มิได้ มีการกาหนดไว้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ริ าชการแทนและการ

94
รักษาราชการแทน ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจสัง่ ให้ พนักงานส่วน
ตาบลที่เห็นสมควรโดยให้ พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ทาง
ราชการสูงสุดให้ รักษาการในตาแหน่งนันได้
้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึง่ ให้ มีอานาจหน้ าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนันใน
้
กรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ
คาสัง่ ผู้บงั คับบัญชาแต่งตังให้
้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งนัน้ เป็ นกรรมการ หรื อให้ มีอานาจหน้ าที่ใด ก็ให้ ผ้ รู ักษาการ
ในตาแหน่งทาหน้ าที่กรรมการหรื อมีอานาจหน้ าที่อย่างนัน้ ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง แล้ วแต่
กรณี
หมวด 12
การบริหารงานบุคคล
ส่ วนที่ 1
การสั่งพนักงานส่ วนตาบลประจาองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ข้ อ 249 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจสัง่ พนักงานส่วนตาบลให้ ประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว โดยให้ พ้นจากตาแหน่งหน้ าที่เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ น
ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถกู กล่าวหาหรื อมีกรณีเป็ นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินยั
อย่างร้ ายแรง หรื อถูกฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ นความผิดที่ได้ กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อกรณีที่ถกู ฟ้องนัน้ พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ ตา่ งให้ และถ้ า
ให้ ผ้ นู นคงอยู
ั้
ใ่ นตาแหน่งหน้ าที่เดิมต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรื ออาจเกิดการ
เสียหายแก่ราชการ
(2) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาหรื อละเว้ นกระทาการใดจนต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ
ว่าเป็ นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้ อเท็จจริงที่ปรากฏตามคา
พิพากษาถึงที่สดุ นันได้
้ ความประจักษ์ชดั อยูแ่ ล้ วว่าการกระทาหรื อละเว้ นกระทาการนันเป็
้ นความผิดวินยั
ร้ ายแรง
(3) เมื่อพนักงานส่วนตาบลละทิ ้งหรื อทอดทิ ้งหน้ าที่ราชการ และผู้บงั คับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้ วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ ้งหรื อทอดทิ ้งหน้ าที่ราชการนันเป็
้ นเหตุ
ให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
(4) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงและได้ รับสารภาพเป็ นหนังสือ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อให้ ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้ าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั การรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั และได้ มีการบันทึกถ้ อยคารับสารภาพเป็ น
หนังสือ
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(5) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถกู แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นทาการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล
(6) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถกู แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นทาการสอบสวน หรื อมี
การใช้ สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถกู กล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ริ าชการ บกพร่องในหน้ าที่ราชการหรื อประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้ าที่ราชการหรื อมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้ งตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั การรักษาวินยั และ
การดาเนินการทางวินยั
(7) เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถกู กล่าวหา หรื อมีกรณีเป็ นที่สงสัย
ว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการในตาแหน่งนันซึ
้ ง่ ผู้บงั คับบัญชาได้ สืบสวนแล้ วเห็น
ว่ากรณีมีมลู และถ้ าให้ ผ้ นู นคงอยู
ั้
ใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
(9) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้ รับอนุญาตให้ ลาติดตามคูส่ มรสซึง่ ไปปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการ หรื อไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ
(10) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้ รับทุนรัฐบาลหรื อทุนขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ ไป
ศึกษาหรื อฝึ กอบรมในประเทศ หรื อต่างประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 250 ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการสัง่ พนักงานส่วนตาบลให้ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว
ให้ แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี ้
(1) คาชี ้แจง เหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสัง่
พนักงานส่วนตาบลให้ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินหกเดือน เว้ นแต่การสัง่ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 249 (8) (9) และ (10) ให้ สงั่ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับอนุญาตให้
ลา
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการที่จะมอบหมายแก่ผ้ ถู กู สัง่ ให้ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้ นกรณีตามข้ อ 249 (8) (9) และ (10)
ข้ อ 251 การสัง่ พนักงานส่วนตาบลให้ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว
ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ ได้ ตามมติของ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ถกู สัง่ ให้ ประจา เว้ นแต่ กรณีสงั่ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามข้ อ 249 (8) (9) และ (10) ให้ สงั่ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับอนุญาตให้
ลา
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เมื่อมีการสัง่ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดให้ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ ว และถ้ า
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษที่จะต้ องสัง่ ให้ ผ้ ู
นันประจ
้
าต่อไปอีกเกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ อีกไม่เกินหนึง่ ปี ทังนี
้ ้ ให้ ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนดเวลา
เดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้ อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้ นาความตามข้ อ 252 (1) และ (2) มา
ใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 252 ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการสัง่ พนักงานส่วนตาบลให้ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว
ตามข้ อ 249 (8) (9) (10) หรื อ (11) หากองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ตอ่ การบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ มีเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านทดแทนในตาแหน่งผู้ที่ถกู สัง่ ให้
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามข้ อ 250 (1) และ (2) และ
ให้ เสนอขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับพนักงานส่วนตาบล ผู้
ถูกสัง่ ให้ ประจาดังกล่าวเป็ นการเฉพาะตัว โดยให้ กาหนดเป็ นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่งประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลว่างลงให้ ยบุ เลิกตาแหน่งได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ พนักงานส่วนตาบลผู้นนให้
ั้
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) และให้ นาความที่กาหนดในข้ อ 251 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 253 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ ผู้ใดให้ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีเหตุผลความจาเป็ นในกรณีใดแล้ ว เมื่อหมดความจาเป็ นหรื อครบ
กาหนดเวลาตามข้ อ 251 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) สัง่ ให้ ผ้ นู นด
ั ้ ารงตาแหน่งเดิม หรื อแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกับที่ผ้ นู นมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้
ข้ อ 254 การให้ พ้นจากตาแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือน การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้
เงินเดือนการดาเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบลที่ถกู สัง่ ให้ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราวให้ ถือเสมือนว่าผู้ถกู สัง่ นันด
้ ารงตาแหน่งเดิม
ส่ วนที่ 2
การสั่งพนักงานส่ วนตาบลไปช่ วยปฏิบัตริ าชการ
ข้ อ 255 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสัง่ ให้ พนักงาน
ส่วนตาบลในส่วนราชการหนึง่ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในอีกส่วนราชการหนึง่ ในองค์การบริหารส่วนตาบล
เดียวกันเป็ นการชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้ าที่ในตาแหน่งเดิม
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การสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการตามวรรคหนึง่ ให้ คานึงถึงภารกิจ
หน้ าที่ที่ต้องไปปฏิบตั วิ า่ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นนด้
ั ้ วย
ข้ อ 256 ห้ ามสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น เว้ นแต่กรณีมีความ
จาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลอาจสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นได้ โดยให้ พิจารณาถึงผลกระทบที่
อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดเป็ นหลัก และต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตาบลได้ ทา
ความตกลงกันโดยทาเป็ นหนังสือ
(2) พนักงานส่วนตาบลผู้ที่จะถูกสัง่ ให้ ไปช่วยปฏิบตั ริ าชการจะต้ องสมัครใจที่จะไปช่วย
ปฏิบตั ริ าชการในหน่วยราชการอื่นนัน้ โดยมีหนังสือยินยอม
(3) พนักงานส่วนตาบลผู้นนต้
ั ้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไป
ช่วยปฏิบตั ริ าชการนัน้ และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นนด้
ั ้ วย
(4) การสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบตั ริ าชการ ให้ สงั่ ได้ เป็ นการชัว่ คราวครัง้ ละ
ไม่เกิน 6 เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้ สงั่ ช่วยปฏิบตั ริ าชการได้ ไม่เกิน 2 ครัง้ และเมื่อครบกาหนด
แล้ ว ให้ สง่ ตัวพนักงานส่วนตาบลผู้นนคื
ั ้ นองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดโดยเร็ว
ข้ อ 257 เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจขอให้ ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดารงตาแหน่งหรื อมาช่วย
ปฏิบตั ริ าชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนันได้
้ เป็ นการชัว่ คราว โดยไม่ขาดจากต้ นสังกัดเดิม โดยผู้วา่
ราชการจังหวัดเป็ นผู้มีอานาจอนุญาตได้ ตามความจาเป็ น แต่กรณีที่เป็ นข้ าราชการอื่นซึง่ ไม่อยูใ่ นอานาจ
ของผู้วา่ ราชการจังหวัด ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาที่มีอานาจสัง่ บรรจุแต่งตังของผู
้
้ นนเสี
ั ้ ยก่อน
กรณีการขอยืมตัวข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่นมาช่วยปฏิบตั ริ าชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราว อาจกระทาได้ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ นสังกัดมี
คาสัง่ ให้ ข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นนัน้ มาช่วยปฏิบตั ริ าชการในองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
เวลาที่กาหนดครัง้ ละไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
้ ้ องค์การบริหารส่วนตาบลกับต้ นสังกัดเดิม จะต้ องตกลงกันโดย
ทาเป็ นหนังสือและต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากพนักงานส่วนท้ องถิ่นผู้นนั ้
ทังนี
้ ้ จะต้ องมีระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเดือน จึงจะได้ รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.)
กาหนด
(ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ่
18 กรกฎาคม 2548 เป็ นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติ มตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที ่
13) พ.ศ. 25 48 ประกาศ
ณ วันที ่ 5 สิ งหาคม 2548)

98

ส่ วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล
ข้ อ 258 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการ เป็ น
พนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้ าที่ให้ ปฏิบตั เิ พื่อให้ ร้ ูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบตั ริ าชการ บทบาท และหน้ าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและแนวทางปฏิบตั ติ นเพื่อเป็ นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้ อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้ อ 258 ต้ องดาเนินการพัฒนาให้
ครบถ้ วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด เช่นการพัฒนาด้ าน
ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบตั ริ าชการ ให้ ใช้ วิธีการฝึ กอบรมในห้ องฝึ กอบรม การฝึ กอบรมทางไกล หรื อการ
พัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับความ
จาเป็ นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้ กระทาได้ ทังนี
้ ้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะดาเนินการจะต้ องใช้ หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเป็ น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็ นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป
ข้ อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้ วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บงั คับบัญชา และการฝึ ก
ภาคสนาม
ข้ อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี ้ อาจกระทาได้ โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
องค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัด หรื อสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัด หรื อองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อื่นหรื อภาคเอกชนก็ได้
ข้ อ 262 การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการใหม่
นี ้ ให้ กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนยั
ั ้ งอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
ข้ อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการใหม่ให้
ดาเนินการดังนี ้
(1) การปฐมนิเทศ ให้ กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ ารับราชการ
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(2) หลักสูตรการพัฒนาให้ เป็ นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต. จังหวัด) กาหนด ประกอบด้ วยการพัฒนาความรู้พื ้นฐานในการปฏิบตั ริ าชการสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึง่ หรื อหลาย
วิธีการควบคูก่ นั ไป แล้ วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การงบประมาณ สื่อ
การฝึ กอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึ กอบรม และกลุม่ เป้าหมายที่จะเข้ ารับการ
อบรม
(4) ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและติดตามผล
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ ารับการพัฒนา
และติดตามการนาผลไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
ข้ อ 264 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีหน้ าที่พฒ
ั นาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกั ษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 265 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาที่อยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทังผู
้ ้ อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาที่เพิ่งย้ าย
หรื อโอนมาดารงตาแหน่ง ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชาของตน
ข้ อ 266 การพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชานัน้ ผู้บงั คับบัญชาอาจเป็ นผู้ดาเนินการเอง
หรื อมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ซึง่ อาจใช้ วิธีการฝึ กอบรมหรื อวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการหา
ความจาเป็ นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตั งิ าน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
หรื อข้ อเสนอของผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาเอง
ข้ อ 267 การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชานัน้ ต้ องพัฒนาทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่
(1) ด้ านความรู้ทวั่ ไปในการปฏิบตั งิ าน ได้ แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน
โดยทัว่ ไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้ างของงาน นโยบาย
ต่าง ๆ เป็ นต้ น
(2) ด้ านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้ แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของตาแหน่งหนึง่ ตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ กอบรม งานพิมพ์ดีดงานด้ านช่าง
(3) ด้ านการบริหาร ได้ แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่ องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็ นต้ น
(4) ด้ านคุณสมบัตสิ ว่ นตัว ได้ แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคคลอื่นได้ อย่างราบรื่ น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้ างสุขภาพอนามัย เป็ นต้ น
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(5) ด้ านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้ แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบตั งิ าน เช่น จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข
ข้ อ 268 ขันตอนการพั
้
ฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา แบ่งได้ ดงั นี ้
(1) การเตรี ยมการและการวางแผน ให้ กระทาดังนี ้
(ก) การหาความจาเป็ นในการพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดวู า่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้ องได้ รับการพัฒนาด้ านใดบ้ าง จึงจะ
ปฏิบตั งิ านได้ สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตั งิ านได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็ น ได้ แก่ ด้ านความรู้ทวั่ ไปในการปฏิบตั งิ านด้ านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้ านการบริหาร ด้ านคุณสมบัตสิ ว่ นตัว และด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้ กระทาดังนี ้
(ก) การเลือกวิธีพฒ
ั นาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาจากการหาความจาเป็ นในการพัฒนาแล้ ว
ผู้บงั คับบัญชาควรนาข้ อมูลเหล่านันมาพิ
้
จารณากาหนดกลุม่ เป้าหมาย และเรื่ องที่ผ้ อู ยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา
จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา ได้ แก่ การคัดเลือกกลุม่ บุคคลที่สมควรจะได้ รับการพัฒนา และเลือกประเด็น
ที่จะให้ มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรื อวิธีการพัฒนาได้ หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
เช่น การให้ ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้ าที่ความรับผิดชอบ การฝึ กอบรม การดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร และการสัมมนา เป็ นต้ น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยูใ่ ต้ บงั คับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้ หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็ นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรื อเข้ า
ร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรื อว่าจ้ างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านเป็ น
ผู้ดาเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหมัน่ ติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ ชิด
และให้ มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ ว ถือว่าผู้นนได้
ั ้ รับการพัฒนาแล้ ว
ข้ อ 269 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ ปฏิบตั ิ หน้ าที่ราชการในตาแหน่ง
นันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึง่ ต้ องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.)
กาหนด โดยให้ กาหนดเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนัน้

101
ข้ อ 270 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้ วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้ าส่วนราชการอื่น เป็ นกรรมการ
(4) หัวหน้ าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้ อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็ นการหาความจาเป็ นใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งต่างๆ ทังในฐานะตั
้
วบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทังความจ
้
าเป็ นในด้ านความรู้ความสามารถทัว่ ไปในการปฏิบตั งิ าน
ด้ านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้ านการบริหาร และด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม
ข้ อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้ องกาหนดให้ มีความชัดเจน
และครอบคลุมพนักงานส่วนตาบลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกตาแหน่ง โดยกาหนดให้ พนักงานส่วนตาบลต้ องได้ รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปี ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้ อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้ องได้ รับการ
พัฒนาอย่างน้ อยในหลักสูตรหนึง่ หรื อหลายหลักสูตร ดังนี ้
(1) หลักสูตรความรู้พื ้นฐานในการปฏิบตั ริ าชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้ าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้ านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ดาเนินการเอง หรื ออาจมอบให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรื อ
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ดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็ น ความเหมาะสม ดังนี ้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึ กอบรม
(3) การศึกษา หรื อดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หรื อการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้ คาปรึกษาหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้ องกาหนดให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้ อ 276 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่าง
ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องจัดให้ มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ ทราบถึงความสาเร็จ
ของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และผลการปฏิบตั งิ านของผู้เข้ ารับการพัฒนา
ข้ อ 278 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้ อ
271 แล้ วเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึง่
ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต .จังหวัด ) พิจารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนา
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ วให้ องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้ บงั คับเป็ นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี แล้ วให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม ข้ อ
271 เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้ วย
ข้ อ 279 ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตาม
ข้ อ278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลยังไม่เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ ว และได้ แจ้ ง
ยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ให้
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึง่
เป็ นประการใด ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้ อ 280 ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกากับ
ดูแลให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลที่ได้ ประกาศใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ สามารถ
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 281
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้ ด้ วยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดย
ใช้ เวลาในการปฏิบตั ริ าชการ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้ อ 282 ผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจอนุมตั ใิ ห้ พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ
การให้ พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง่ ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้ มี
ผู้ปฏิบตั งิ านเพียงพอ ไม่ให้ เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตังอั
้ ตรากาลังเพิ่ม
ข้ อ 283 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) เป็ นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการแล้ ว
(2) ผู้ไปศึกษาขันต
้ ่ากว่าปริญญาตรี ต้ องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี
ต้ องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขันที
้ ่สงู กว่าปริญญาตรี ต้ องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้ นเปิ ดภาค
การศึกษา เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เป็ นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย
(3) เป็ นผู้ที่ผ้ บู งั คับบัญชาตังแต่
้ ผ้ อู านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปรับรองว่าเป็ นผู้ที่มี
ความประพฤติดี และตังใจปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ราชการ
(4) เป็ นผู้ที่ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกตังกรรมการสอบสวนทางวิ
้
นยั หรื อถูกฟ้องคดีอาญาเว้ น
แต่กรณีถกู ฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยูใ่ นข่ายต้ องรอการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตามประกาศกาหนดการ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) สาหรับผู้ที่เคยได้ รับอนุมตั ไิ ปศึกษาตามประกาศนี ้ หรื อระเบียบอื่นมาแล้ วจะต้ อง
กลับมาปฏิบตั ริ าชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้ อ 284 การให้ พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้ พิจารณาตาม
แนวทางดังต่อไปนี ้
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(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้ องสอดคล้ องหรื อเป็ นประโยชน์กบั
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยูต่ ามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
เว้ นแต่พนักงานส่วนตาบลต้ องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้ วย
(2)
จะต้ องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อ
กระทรวงศึกษาธิการให้ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ ว
ข้ อ 285 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้ องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็ นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรื อแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้ อมหนังสือตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผู้บงั คับบัญชาตามข้ อ 283 (3)
ข้ อ 286 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้ องศึกษา
ให้ สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กาหนดไว้ ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ ตามเหตุผลความจาเป็ นเฉพาะกรณีครัง้ ละ 1
ภาคการศึกษา รวมแล้ วไม่เกิน 2 ครัง้ หรื อไม่เกิน 1 ปี การศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าว
แล้ วหากมีเหตุผลความจาเป็ น อาจขยายเวลาการศึกษาได้ อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 287 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้ อง
รายงานผลการศึกษาให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา
หากพนักงานส่วนตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาให้ ยตุ กิ ารศึกษา หรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้ อ 288 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ทาสัญญาให้ พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ริ าชการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบตั ริ าชการตามสัญญา ต้ องชดใช้ เงินเดือนทุนที่
ได้ รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ ใช้ เงินอีกจานวนหนึง่ เท่ากับจานวน
เงินเดือน ทุนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ไู ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ริ าชการไม่ครบกาหนดตาม
สัญญา ก็ให้ ลดจานวนเงินที่จะต้ องชดใช้ ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้ เป็ นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบว่า
ด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
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ข้ อ 289 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้ รับอนุมตั หิ รื อเสร็จจากการศึกษาแล้ ว จะต้ องรี บรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบตั ริ าชการ
โดยเร็วทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรื อวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้ รับ
อนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขันที
้ ่สงู กว่าปริญญาตรี จะต้ องมอบวิทยานิพนธ์หรื อ
ผลงานวิจยั ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดด้ วย
ข้ อ 290 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลต้ นสังกัดมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ พนักงาน
ส่วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้ าปฏิบตั ริ าชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้ รับอนุมตั ไิ ม่วา่
ในกรณีใด ๆ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั ริ าชการตามคาสัง่ ทันที
ข้ อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุมตั ไิ ปศึกษา เพิ่มเติมใน
ประเทศให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 292 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี ้ ให้ เป็ นอันใช้ ได้ และให้ ถือว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นนได้
ั ้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปศึกษา
เพิ่มเติมตามประกาศนี ้
ข้ อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ในต่างประเทศ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานใน
ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรี กาหนด โดยกาหนดให้ สว่ นราชการที่เป็ นกรมที่กาหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าว
ให้ หมายความถึงองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย
ข้ อ 294 ผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมตั ใิ ห้ พนักงานส่วนตาบล ไปศึกษา ฝึ กอบรมดู
งาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั ในต่างประเทศ ให้ เป็ นอานาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ
ข้ อ 295 การอนุมตั ใิ ห้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงานในต่างประเทศ
ก่อนวันประกาศนี ้ใช้ บงั คับ หากเป็ นไปโดยถูกต้ องตามระเบียบวิธีการที่ใช้ อยูใ่ นขณะนัน้ ก็ให้ เป็ นอันใช้ ได้
และให้ ดาเนินการเรื่ องการอยูศ่ กึ ษา ฝึ กอบรม หรื อดูงานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นนตามระเบี
ั้
ยบวิธีการ
นันต่
้ อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ สาหรับกรณีศกึ ษาและฝึ กอบรม ต้ องอยูใ่ นจานวนอัตราร้ อยละตามที่กาหนดใน
ระเบียบว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
ส่ วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
ข้ อ 296 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน พัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ และมีหน้ าที่เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ปฏิบตั ติ น ให้ เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล และปฏิบตั ริ าชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้ คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ ปฏิบตั มิ า ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน ความมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั ที่เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล โดยจัดทาการประเมิน
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู กู ประเมินชี ้แจง หรื อขอคาปรึกษาด้ วย
ข้ อ 297 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศนี ้มี
หลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านบนพื ้นฐานของผลสาเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ นหลัก
ข้ อ 298 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล และนาผล
การประเมินไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
(1) การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน การให้ รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ ไขการปฏิบตั งิ าน
(3) การแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบล
(4) การให้ ออกจากราชการ
(5) การให้ รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่ องอื่น ๆ
ข้ อ 299 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล ให้ ประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบตั งิ าน โดยการประเมินผลงานให้ พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรื อความคุ้มค่าของผลงาน
ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบตั งิ าน ให้ พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน
(2) การรักษาวินยั
(3) การปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้ มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ทังนี
้ ้โดยกาหนดให้ มีสดั ส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาใช้ ตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ หรื อปรับใช้ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้ อ 300 ให้ มีการกาหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรื อ ผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ให้
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พิจารณาจากข้ อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรื อภารกิจหลักที่ได้ มีการกาหนดไว้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดขึ ้นด้ วย
ข้ อ 301 ให้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล ปี ละ 2 ครัง้ ตามรอบ
ปี งบประมาณ คือ
(1) ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
(2) ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
ข้ อ 302 การประเมินครัง้ ที่ 1 ตามข้ อ 303 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อผู้ประเมินจัดลาดับผล
การประเมินเรี ยงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ และผลการประเมิน
ต้ องปรับปรุงไว้ ให้ ชดั เจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และให้ จดั ทาบัญชีรายชื่อผู้มีผล การประเมิน
ดีเด่นและผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ครัง้ ที่ 2
ข้ อ 303 ให้ นาระบบเปิ ดมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่
กาหนดสาหรับข้ าราชการพลเรื อน ทังนี
้ ้ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาที่ได้ รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเด่น ในที่เปิ ดเผยให้
พนักงานส่วนตาบลได้ ทราบโดยทัว่ กัน
ข้ อ 304 ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลัน่ กรองผลการประเมินให้ เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการใช้
ดุลยพินิจของผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขัน้
เงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควร เพื่อให้ การพิจารณาเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้ มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่ กรอง
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในระดับกอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนตาบล
ด้ วยก็ได้
ข้ อ 305 ให้ นาผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล ไปใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดในข้ อ 298 ด้ วย
ข้ อ 306 เมื่อเสร็จสิ ้นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้ แล้ ว ผู้บงั คับบัญชาซึง่
เป็ น ผู้ประเมินต้ องนาผลการประเมินไปใช้ ประกอบการให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ รู ับการประเมิน เพื่อให้ มี
การแก้ ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และกาหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้ มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ ้น
ข้ อ 307 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนาไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ตอ่ ไป เช่น ผลการประเมินครัง้ ที่ 1 เก็บไว้ ที่ผ้ บู งั คับบัญชา ผลการประเมิน
ครัง้ ที่ 2 ภายหลังจากการให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ รู ับการประเมินแล้ ว ให้ เก็บสรุปผลการประเมินไว้ ใน
แฟ้มประวัตพิ นักงานส่วนตาบล หรื อองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอื่น
ตามที่เหมาะสมก็ได้
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ข้ อ 308 ให้ ใช้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบลตามที่กาหนดนี ้
สาหรับพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
ข้ อ 309 กรณีอื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบลอาจร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการเพิ่มเติมตาม
ลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั งิ านและอื่น ๆ ได้
ส่ วนที่ 5
การลา
ข้ อ 310 ในส่วนนี ้
"เข้ ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็ นทหาร
กองประจาการ
"เข้ ารับการเตรี ยมพล " หมายความว่า เข้ ารับการระดมพล เข้ ารับการตรวจสอบพล เข้ า
รับการฝึ กวิชาทหาร หรื อเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อม ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
"องค์การระหว่างประเทศ" หมายความว่า องค์การที่ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นด้ วยความ ตกลง
ระหว่างประเทศทังในระดั
้
บรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้ หมายความ
รวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครื อสหประชาชาติด้วย
"องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรื อสถาบันต่างประเทศตามที่ผ้ ู
รักษาการตามประกาศนี ้จะได้ ประกาศรายชื่อให้ ทราบ
"การไปปฏิบตั งิ านองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบตั งิ านตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบตั งิ านในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ รวมทังการไปปฏิ
้
บตั งิ านใน
หน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรื อจากประเทศที่
ไปปฏิบตั งิ าน แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้ วยการอนุมตั ใิ ห้ เดินทางไป
ราชการหรื อการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไปศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั ตามระเบียบหรื อข้ อบังคับว่าด้ วยการให้ พนักงานส่วนตาบลไปศึกษา
ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
"ลาติดตามคูส่ มรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรื อภริยาโดยชอบด้ วยกฎหมายที่
เป็ นข้ าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ไปปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการหรื อไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ หรื อทางราชการสัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศตามความ
ต้ องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์การสัง่ ให้ ไปทาการซึง่ ให้ นบั เวลา
ระหว่างนันเหมื
้ อนเต็มเวลาราชการหรื อเต็มเวลาทางาน ตังแต่
้
1 ปี ขึ ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คสู่ มรสไป
ศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ
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ข้ อ 311 การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี ้ ถ้ ามีกฎหมาย ระเบียบ หรื อมติ
คณะรัฐมนตรี กาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้ เป็ นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต
การลาจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบหรื อมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลาประเภทนันด้
้ วย
ข้ อ 312 ผู้มีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต และอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลา
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามตารางที่กาหนดไว้ ท้ายประกาศนี ้ในกรณีที่ผ้ มู ีอานาจอนุญาต
การลาตามประกาศนี ้ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ และมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วนไม่อาจรอขอ
อนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ ผ้ ลู าเสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลาชันเหนื
้ อขึ ้นไปเพื่อ
พิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ วให้ แจ้ งผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี ้ทราบด้ วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาจะมอบหมายหรื อมอบอานาจโดยทาเป็ น
หนังสือให้ แก่ผ้ ดู ารงตาแหน่งใดเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้ อ 313 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับคาสัง่ ให้ ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรื อลาเข้ ารับการตรวจเลือก
หรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้ เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บงั คับบัญชาของ
หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้ วให้ หน่วยงานนันรายงานจ
้
านวนวันลาให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของ ผู้นนั ้
ทราบ อย่างน้ อยปี ละครัง้
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในวรรคหนึง่ ให้ เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้ าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนัน้
ข้ อ 314 การนับวันลาตามประกาศนี ้ให้ นบั ตามปี งบประมาณการนับวันลาเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอหรื อจัดส่งใบลา อนุญาตให้ ลา และคานวณวันลา ให้ นบั ต่อเนื่องกัน โดยนับ
วันหยุดราชการที่อยูใ่ นระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็ นวันลาด้ วย เว้ นแต่การนับเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณวันลาสาหรับวันลาป่ วยที่มิใช่วนั ลาป่ วยตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์พนักงานส่วน
ตาบลผู้ได้ รับอันตรายหรื อการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการ วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้
นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่ วยหรื อลากิจส่วนตัวซึง่ มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็ นในปี เดียวกันหรื อไม่ก็
ตามให้ นบั เป็ นการลาครัง้ หนึง่ ถ้ าจานวนวันลาครัง้ หนึง่ รวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด
ให้ นาใบลาเสนอขึ ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
พนักงานส่วนตาบลที่ถกู เรี ยกกลับเข้ ามาปฏิบตั ริ าชการระหว่างการลา ให้ ถือว่าการลา
เป็ นอันหมดเขต เพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ออกเดินทางกลับเป็ น ต้ นไป
การลาครึ่งวันในตอนเช้ าหรื อตอนบ่าย ให้ นบั เป็ นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา
นัน้ ๆ
พนักงานส่วนตาบลซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยงั ไม่ได้ หยุด
ราชการให้ เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ ลา และให้ ถือว่า
การลาเป็ นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานัน้
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ข้ อ 315 เพื่อควบคุมให้ เป็ นไปตามประกาศนี ้ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาบัญชี
ลงเวลาการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ ายประกาศนี ้
หรื อจะใช้ เครื่ องบันทึกเวลาการปฏิบตั ริ าชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็ นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบตั ริ าชการ หรื อวิธีควบคุมการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานส่วนตาบลที่มีการปฏิบตั ริ าชการใน
ลักษณะพิเศษเป็ นอย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องมีหลักฐานให้ สามารถตรวจสอบวันลา เวลา
การปฏิบตั ริ าชการได้ ด้วย
ข้ อ 316 การลาให้ ใช้ ใบลาตามแบบท้ ายประกาศนี ้ เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นหรื อรี บด่วน
จะใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้ วนตามแบบหรื อจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องส่งใบลาตาม
แบบในวันแรกที่มาปฏิบตั ริ าชการ
ข้ อ 317 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี ้หรื อในระหว่างวันหยุดราชการให้ เสนอขออนุญาตต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึง่ เมื่อ
อนุญาตแล้ วให้ รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบด้ วย
ข้ อ 318 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบตั ริ าชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึง่ เกิดขึ ้นกับบุคคลทัว่ ไปในท้ องที่นนั ้ หรื อพฤติการณ์พิเศษซึง่ เกิดขึ ้นกับพนักงานส่วน
ตาบลผู้นนและมิ
ั้
ได้ เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อความผิดของพนักงานส่วนตาบลผู้นนเอง
ั ้ โดย
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ ายแรงจนเป็ นเหตุขดั ขวางทาให้ ไม่สามารถมาปฏิบตั ริ าชการ ณ สถานที่ตงั ้
ปกติ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนรี
ั ้ บรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ ้นรวมทังอุ
้ ปสรรคขัดขวางที่ทาให้ มาปฏิบตั ิ
ราชการไม่ได้ ตอ่ ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทันที
ในวันแรกที่สามารถมาปฏิบตั ริ าชการได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นนมาปฏิ
ั้
บตั ริ าชการไม่ได้ เป็ นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึง่ จริง ให้ สงั่ ให้ การหยุดราชการ
ของพนักงานส่วนตาบลผู้นนไม่
ั ้ นบั เป็ นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ริ าชการได้ อนั
เนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่าการที่ไม่สามารถมา
ปฏิบตั ริ าชการยังไม่สมควรถือเป็ นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนั ้
ไม่มาปฏิบตั ริ าชการเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้ อ 319 การลาแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
(1) การลาป่ วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจส่วนตัว
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(4) การลาพักผ่อน
(5) การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(6) การลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั
(8) การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
(9) การลาติดตามคูส่ มรส
ข้ อ 320 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ให้ เสนอหรื อจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นจะ
เสนอหรื อจัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ขอลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะ
ให้ ผ้ อู ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ แล้ วให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไป ต้ องมีใบรับรองแพทย์ซงึ่ เป็ นผู้ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้ วย ในกรณีจาเป็ นหรื อเห็นสมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสัง่ ให้ ใช้ ใบรับรองแพทย์ซงึ่ ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ วยไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่ จะเป็ นการลาครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ติดต่อกันถ้ าผู้มี
อานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสัง่ ให้ มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรื อสัง่ ให้ ผ้ ลู าไปรับ
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้ อ 321 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้ นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลา
ได้ จะให้ ผ้ อู ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ แล้ ว ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลา
คลอดบุตรโดยได้ รับเงินเดือนครัง้ หนึง่ ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรื อหลังวันที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ ว
ต้ องไม่เกิน 90 วัน พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาคลอดบุตร และได้ หยุดราชการไปแล้ ว แต่
ไม่ได้ คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ ผ้ มู ีอานาจอนุญาต
อนุญาตให้ ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ ถือว่าวันที่ได้ หยุดราชการไปแล้ วเป็ นวันลากิจส่วนตัวการลา
คลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึง่ ยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา ประเภทนัน้ ให้ ถือว่าการ
ลาประเภทนันสิ
้ ้นสุดลง และให้ นบั เป็ นการลาคลอดบุตรตังแต่
้ วนั เริ่มวันลาคลอดบุตร
ข้ อ 322 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้ เว้ น
แต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ ทนั จะเสนอหรื อจัดส่งใบลาพร้ อมด้ วยเหตุจาเป็ นไว้ แล้ วหยุด
ราชการไปก่อนได้ แต่จะต้ องชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ มู ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
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ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ ได้ ให้ เสนอหรื อ
จัดส่งใบลาพร้ อมทังเหตุ
้ ผลความจาเป็ นต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบตั ริ าชการ
ข้ อ 323 พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้ รับเงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วัน
ทาการ
ข้ อ 324 พนักงานส่วนตาบลที่ลาคลอดบุตร ตามข้ อ 321 แล้ ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร ให้ มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้ รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้ อ 325 ผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ ลากิจส่วนตัว เว้ นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร
ตามข้ อ 324 ซึง่ ได้ หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ ามีราชการจาเป็ นเกิดขึ ้น ผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้มี
อานาจอนุญาตจะเรี ยกตัวมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
ข้ อ 326 พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี หนึง่ ได้ 10 วันทาการเว้ นแต่
พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี ้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี ที่ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการยังไม่ถึง
6
เดือน
(1) ผู้ซงึ่ ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการครัง้ แรก
(2) ผู้ซงึ่ ลาออกจากราชการเพราะเหตุสว่ นตัว แล้ วต่อมาได้ บรรจุเข้ ารับราชการอีก
(3) ผู้ซงึ่ ลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเพื่อสมัครรับเลือกตัง้
แล้ วต่อมาได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
(4) ผู้ซงึ่ ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตั งิ านใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้ วต่อมาได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการอีก
ข้ อ 327 ถ้ าในปี ใดพนักงานส่วนตาบลผู้ใดมิได้ ลาพักผ่อนประจาปี หรื อลาพักผ่อน
ประจาปี แล้ ว แต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้ สะสมวันที่มิได้ ลาในปี นันรวมเข้
้
ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปั จจุบนั จะต้ องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้ รับราชการติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้ มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจาปี ในปี ปั จจุบนั ได้ ไม่เกิน 30 วันทาการ
ข้ อ 328 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาพักผ่อน ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้
ข้ อ 329 การอนุญาตให้ ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ ลาครัง้ เดียวหรื อ
หลายครัง้ ก็ได้ โดยมิให้ เสียหายแก่ราชการ
ข้ อ 330 ผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาพักผ่อนซึง่ หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ ามี
ราชการจาเป็ นเกิดขึ ้น ผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้มีอานาจอนุญาตจะเรี ยกตัวมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
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ข้ อ 331 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อ
พนักงานส่วนตาบลที่นบั ถือศาสนาอิสลามซึง่ ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรื อ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรื อจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ ให้ ชี ้แจงเหตุผล
ความจาเป็ นประกอบการลา และให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ ลาหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 332 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ลาอุปสมบท
หรื อได้ รับอนุญาตให้ ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามข้ อ 331 แล้ ว จะต้ องอุปสมบทหรื อออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ภายใน 10 วัน นับแต่วนั เริ่มลา และจะต้ องกลับมารายงานตัวเข้ าปฏิบตั ริ าชการภายใน
5 วัน นับแต่วนั ที่ลาสิกขา หรื อวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ลาอุปสมบทหรื อได้ รับ
อนุญาตให้ ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์และได้ หยุดราชการไปแล้ ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ ไม่
สามารถอุปสมบทหรื อไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้ รับรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบตั ริ าชการ
ตามปกติและขอถอนวันลา ให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต พิจารณาหรื ออนุญาตให้ ถอนวันลา
อุปสมบทหรื อไปประกอบพิธีฮจั ย์ได้ โดยให้ ถือว่าวันที่ได้ หยุดราชการไปแล้ วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้ อ 333 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับหมายเรี ยกเข้ ารับการตรวจเลือก ให้ รายงานตัวต่อ
ผู้บงั คับบัญชาก่อนวันเข้ ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชัว่ โมง ส่วนพนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับ
หมายเรี ยกเข้ ารับการเตรี ยมพลให้ รายงานตัวต่อผู้บงั คับบัญชาภายใน
48 ชัว่ โมง นับแต่เวลารับ
หมายเรี ยกเป็ นต้ นไปและให้ ไปเข้ ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ ารับการเตรี ยมพลตามวันเวลาในหมายเรี ยก
นันโดยไม่
้
ต้องรอรับคาสัง่ อนุญาต และให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเสนอไปตามลาดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 334 เมื่อพนักงานส่วนตาบลที่ลานันพ้
้ นจากการเข้ ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ ารับ
การเตรี ยมพลแล้ ว ให้ มารายงานตัวกลับเข้ าปฏิบตั ริ าชการตามปกติตอ่ ผู้บงั คับบัญชาภายใน 7 วัน เว้ น
แต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจขยายเวลาให้ ได้ รวมแล้ ว
ไม่เกิน 15 วัน
ข้ อ 335 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั กิ าร
วิจยั ณ ต่างประเทศ ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
สาหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศให้ เสนอหรื อจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
อนุญาต
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ข้ อ 336 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในส่วนนี ้
ข้ อ 337 การไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
"ประเภทที่ 1" ได้ แก่ การไปปฏิบตั งิ านในกรณีหนึง่ กรณีใด ดังต่อไปนี ้
(1) การไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ ประเทศไทยเป็ นสมาชิกและเป็ น
วาระที่ต้องส่งไปปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้
(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้ องส่งไปปฏิบตั งิ านตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้ องส่งไปปฏิบตั งิ านเพื่อพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้ องการของรัฐบาลไทย
"ประเภทที่ 2" ได้ แก่ การไปปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ข้ อ 338
พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศต้ องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นพนักงานส่วนตาบลและปฏิบตั ริ าชการประจาตลอดมาเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้ าปี ก่อนถึงวันที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบตั งิ าน เว้ นแต่ผ้ ทู ี่ไปปฏิบตั งิ านในองค์การ
สหประชาชาติกาหนดเวลาห้ าปี ให้ ลดลงเป็ นสองปี
สาหรับผู้ที่เคยไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้ วจะต้ องมี
เวลาปฏิบตั ริ าชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วนั เริ่มกลับเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ หลังจาก
ที่เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครัง้ สุดท้ าย
(2) ผู้ที่ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้ องมีอายุไม่เกินห้ าสิบปี
บริบรู ณ์ นับถึงวันที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบตั งิ าน
(3) เป็ นผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรี ยบร้ อยและไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินยั
การขอยกเว้ นหรื อผ่อนผันคุณสมบัตติ าม (1) วรรคสอง และ (2) ให้ เสนอเหตุผลความ
จาเป็ นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 339 ให้ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่าง
ประเทศยื่นใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาไปตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนลาไปปฏิ
ั้
บตั งิ านได้ โดยถือว่าเป็ นการไปทา
การใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปีสาหรับการไป
ปฏิบตั งิ าน ประเภทที่ 1 หรื อมีกาหนดเวลาไม่เกินหนึง่ ปี สาหรับการไปปฏิบตั งิ านประเภทที่ 2 โดยไม่ได้
รับเงินเดือน เว้ นแต่อตั ราเงินเดือนที่ได้ รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับอยูใ่ นขณะนันให้
้ มีสิทธิได้ รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึง่ เมื่อรวมกับเงินเดือน
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จากองค์การระหว่างประเทศแล้ วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานส่วนตาบลผู้นนได้
ั ้ รับ
อยูใ่ นขณะนัน้
ข้ อ 340 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่าง
ประเทศหากประสงค์จะอยูป่ ฏิบตั งิ านต่อ ให้ ยื่นเรื่ องราวพร้ อมทังเหตุ
้ ผลความจาเป็ นและประโยชน์ทาง
ราชการจะได้ รับต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลผู้นนไปปฏิ
ั้
บตั งิ านโดยถือว่าเป็ นการไปทาการใด
ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนันเหมื
้ อนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้ วยกาหนดหลักเกณฑ์การสัง่ ให้
พนักงานส่วนตาบลไปทาการนันเหมื
้ อนเต็มเวลาราชการได้ อีกแต่เมื่อรวมแล้ วต้ องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปปฏิบตั งิ านประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึง่ ปี ให้
ผู้บงั คับบัญชาสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการในช่
ั้
วงเวลาที่ไปปฏิบตั งิ านเกินหนึง่ ปี ด้ วย
ข้ อ 341 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ มีคาสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลไปปฏิบตั งิ าน
ตามข้ อ 339 หรื อให้ ไปปฏิบตั งิ านต่อหรื อให้ ออกจากราชการตามข้ อ 340 แล้ ว ให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลรายงานและส่งสาเนาคาสัง่ ดังกล่าวให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้ อ 342 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาสัญญาผูกมัดพนักงานส่วนตาบลที่ไป
ปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้ กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็ นเวลาหนึง่ เท่า
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบตั งิ าน พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศแล้ วไม่
กลับมารับราชการหรื อกลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ ชดใช้ เงินเบี ้ยปรับแก่ทางราชการ
ดังนี ้
(1) ไม่กลับเข้ ารับราชการเลย ให้ ชดใช้ เป็ นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่ได้ รับ
คูณด้ วยเวลาที่ไปปฏิบตั งิ านที่คดิ เป็ นเดือน เศษของเดือน ถ้ าเกินสิบห้ าวันให้ คดิ เป็ นหนึง่ เดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ ชดใช้ เบี ้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
ส่วนการทาสัญญาตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามแบบและวิธีการท้ ายประกาศนี ้ เมื่อจัดทาแล้ ว
ให้ สง่ ให้ สานักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จานวน 1 ชุด
ข้ อ 343 พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบตั งิ าน
แล้ วเสร็จให้ รายงานตัวเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ภายในสิบวัน นับแต่วนั ถัดจากเสร็จสิ ้นการปฏิบตั งิ าน และให้
รายงานผลการไปปฏิบตั งิ านให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ ภายในสามสิบ
วัน นับแต่วนั ที่กลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบตั งิ านตามวรรคหนึง่ ให้ ใช้ แบบรายงานการไปปฏิบตั งิ านใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ ท้ายประกาศนี ้
ข้ อ 344 พนักงานส่วนตาบลซึง่ ประสงค์จะลาติดตามคูส่ มรส ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลา
ต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ ลาได้ ไม่เกินสองปี และในกรณีจาเป็ นอาจอนุญาตให้ ลาต่อได้ อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้ วต้ องไม่
เกินสี่ปี ถ้ าเกินสี่ปีให้ ลาออกจากราชการ
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ข้ อ 345 การพิจารณาอนุญาตให้ พนักงานส่วนตาบลลาติดตามคูส่ มรส ผู้มีอานาจ
อนุญาตจะอนุญาตให้ ลาครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้ โดยมิให้ เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้ วจะต้ อง
ไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้ อ 344 และจะต้ องเป็ นกรณีที่คสู่ มรสอยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อ
ปฏิบตั งิ านในต่างประเทศเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่วา่ จะอยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อปฏิบตั งิ านใน
ประเทศเดียวกันหรื อไม่
ข้ อ 346
พนักงานส่วนตาบลที่ได้ ลาติดตามคูส่ มรสครบกาหนดระยะเวลาตาม
ข้ อ 344 ในช่วงเวลาที่คสู่ มรสอยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อปฏิบตั งิ านในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึง่
แล้ ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคูส่ มรสอีก เว้ นแต่คสู่ มรสจะได้ กลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อปฏิบตั งิ าน
ประจาในประเทศไทยต่อมาได้ รับคาสัง่ ให้ ไปปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศอีกใน
ช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูส่ มรสตามข้ อ 344 ได้ ใหม่
ข้ อ 347 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้ นการปฏิบตั ติ ามที่กาหนดในส่วนนี ้ให้ นาเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป
ส่ วนที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 348 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปี ของพนักงานส่วน
ตาบลให้ องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดโดยให้ เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดสาหรับ
ข้ าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม
ข้ อ 349 เครื่ องแบบและระเบียบการแต่งเครื่ องแบบของพนักงานส่วนตาบลให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อระเบียบว่าด้ วยการนัน้
ข้ อ 350 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้ มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ าชการและการปฏิบตั ติ นของพนักงาน
ส่วนตาบล โดยให้ ตดิ ประกาศไว้ อย่างเปิ ดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 351 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้ อ 350 ให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ ้น ประกอบด้ วยผู้แทนทุกฝ่ าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 352 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตัง้ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ตาแหน่ง การทะเบียน
ประวัตขิ องพนักงานส่วนตาบล และการปฏิบตั กิ ารอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 353 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ มีคาสัง่ หรื อประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วน
ตาบลหรื อตามที่กาหนดในประกาศนี ้ มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบล และตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
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(1) การสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ซึง่ หมายถึง การสัง่ บรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
(2) การสัง่ แต่งตัง้ ซึง่ หมายถึง การสัง่ ย้ าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(3) การสัง่ ให้ ได้ รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิการ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
(4) การสัง่ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล การสัง่ ผู้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ดารงตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่งอื่น และการสัง่ ให้ ชว่ ยปฏิบตั ริ าชการ
(5) การสัง่ ให้ ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้ นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้ าที่การ
แบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตัง้ การปรับปรุง การรวมหรื อการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่ออกคาสัง่ หรื อประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) โดยส่งสาเนาคาสัง่ หรื อประกาศนันอย่
้ างละ 3
ฉบับ ไปให้ ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่ออกคาสัง่ หรื อประกาศ และสาหรับกรณีการบรรจุและแต่งตัง้
ตาม (1) ให้ สง่ ทะเบียนประวัตพิ นักงานส่วนตาบล ตามข้ อ 355 ของผู้ได้ รับการบรรจุและแต่งตังที
้ ่ได้
กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้ องแล้ วไปพร้ อมกันด้ วย
ข้ อ 354 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) หรื อองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กาหนดให้ มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี ้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตังพนั
้ กงานส่วนตาบลตาแหน่งบริหาร ให้ ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สงู ขึ ้น
ให้ เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนัน้ อย่าง
ละ 3ฉบับ ไปให้ ภายใน ห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่ประกาศ
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ข้ อ 355 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้ มีทะเบียนประวัตขิ องพนักงานส่วนตาบล
ทุกคน โดยจัดเก็บไว้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบล 1 ฉบับ และส่งให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เก็บไว้ แห่งละ 1 ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัตขิ องพนักงานส่วนตาบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟ้มประวัตพิ นักงานส่วนตาบล
ให้ นากฎหมายหรื อระเบียบหรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนมาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
ข้ อ 356 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศ หรื อต่างประเทศ ได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
หรื อลาติดตามคูส่ มรสตามระเบียบว่าด้ วยการลาของพนักงานส่วนตาบล ได้ รับวุฒิเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น
สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล หรื อตาย ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่อนุญาตหรื อได้ รับแจ้ ง
รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั อนุญาต
หรื อวันได้ รับแจ้ ง แล้ วแต่กรณี
หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้ าง
ข้ อ 357 ในหมวดนี ้
“ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตัง้
ขึ ้นตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
“ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างชัว่ คราว และลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญ
งานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้ างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
“ลูกจ้ างประจา ” หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมงที่จ้างไว้
ปฏิบตั งิ านที่มีลกั ษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้ างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้ และรับเงิน
ค่าจ้ างจากงบประมาณหมวดค่าจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อหมวดเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลด้ วย
“ลูกจ้ างชัว่ คราว ” หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมงที่จ้างไว้
ปฏิบตั งิ านที่มีลกั ษณะชัว่ คราว และหรื อมีกาหนดเวลาจ้ าง แต่ทงนี
ั ้ ้ระยะเวลาการจ้ างต้ องไม่เกิน
ปี งบประมาณและรับเงินค่าจ้ างจากงบประมาณหมวดค่าจ้ างชัว่ คราวหรื อจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน ” หมายความว่า ลูกจ้ างซึง่ มีความรู้ความชานาญในงาน
เฉพาะอย่าง ที่จะต้ องปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี ทังเคยปฏิ
้
บตั งิ านชนิดนันมานานไม่
้
น้อยกว่า
5 ปี โดยมี
ใบรับรองความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผ้ นู นเคย
ั้
ปฏิบตั งิ านมาแล้ ว
“เวลาทางานปกติ ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรื อเวลาอื่นใดที่
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตามลักษณะงานให้ เป็ นเวลาทางานปกติ
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“วันหยุดประจาสัปดาห์ ” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดขึ ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยอาจกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็ นสองวันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็ นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้ างอัตราปกติ ” หมายความว่า ค่าจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ ลกู จ้ างสาหรับการปฏิบตั งิ านปกติ
“ค่าจ้ างรายเดือน ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายเดือน รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้ างรายวัน ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายวันในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้ างรายชัว่ โมง ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายชัว่ โมงในวัน
ทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค้ าจ้ างนอกเวลา ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างรายวันและราย
ชัว่ โมงเนื่องจากต้ องปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้ างในวันหยุด ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างรายวันและราย
ชัว่ โมงกรณีสงั่ ให้ ปฏิบตั ริ าชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา ” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างราย
เดือนเนื่องในการปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทาการปกติหรื อปฏิบตั ริ าชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อ
วันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้ างที่จา่ ยในกรณีลกู จ้ าง
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้ องถิ่นอื่น ” หมายความว่า ท้ องถิ่นที่ลกู จ้ างต้ องเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนสังกัด
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรื อประสบการณ์ด้วยการ
เรี ยน การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรื อการปฏิบตั งิ านโดยไม่มีการรับปริญญา หรื อ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้ วยการนัน้ และหมายความรวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษาและการรับคาแนะนา
ก่อนเข้ าฝึ กอบรมหรื อการดูงานที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการฝึ กอบรม หรื อต่อจากการฝึ กอบรมนันด้
้ วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรื อประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
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ส่ วนที่ 1
คุณสมบัตขิ องลูกจ้ าง
ข้ อ 358 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นลูกจ้ าง อย่างน้ อยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเบื ้องต้ น ดังนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินห้ าสิบห้ าปี
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี ้
(ก) โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้ โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(6) ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนตาม
มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
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(14) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ
ข้ อ 359 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจพิจารณายกเว้ น
สาหรับลูกจ้ างผู้ที่ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 358 (2) เป็ นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่
เกินหกสิบปี หรื อการจ้ างลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน มีอานาจพิจารณายกเว้ นสาหรับลูกจ้ างผู้ที่ขาด
คุณสมบัตติ ามข้ อ 358 (2) หรื อ (10) เป็ นรายบุคคลได้
เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 358 (7) (9)
(10) หรื อ(14) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการ
ได้ หรื อผู้ที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 358 (11) หรื อ (12) ถ้ าผู้นนได้
ั ้ ออกจากงานหรื อ
ราชการไปเกินสองปี แล้ ว หรื อผู้ที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 358 (13) ถ้ าผู้นนได้
ั ้ ออก
จากงานหรื อราชการไปเกินสามปี แล้ ว และมิใช่เป็ นกรณีออกจากงานหรื อราชการเพราะกระทาผิดใน
กรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับ
ราชการได้ สาหรับการขอยกเว้ นและการพิจารณายกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม
ให้ นาขันตอนและวิ
้
ธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบลมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ ง การจ้ าง อัตราค่ าจ้ าง และการแต่ งตัง้
ข้ อ 360 การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งของลูกจ้ าง และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของลูกจ้ าง ให้ เป็ นไปตามประกาศกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 361 ตาแหน่งลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ กาหนด
ตาแหน่งนอกเหนือจากตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดตามข้ อ 360
หากตาแหน่งว่างลงให้ ยบุ เลิก หรื อปรับแก้ ไขให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้ อ 360
ข้ อ 362 ลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ข้ าราชการพลเรื อนในสายผู้ปฏิบตั งิ านให้ กาหนดตาแหน่ง ดังนี ้
(1) กาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลหรื อ
ข้ าราชการพลเรื อนตาแหน่งนัน้ และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สงู เกินความจาเป็ นต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ
(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และไม่ให้ ซ ้าหรื อเหมือนกับชื่อ
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ข้ อ 363 ลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับลูกจ้ างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ กาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้ าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังตาแหน่งนัน้
ข้ อ 364
การจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวให้ กาหนดระยะเวลาการจ้ างให้ สอดคล้ องกับ
ระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องมีผ้ ปู ฏิบตั งิ านและให้ มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบตั ติ อ่ เนื่อง แต่ทงนี
ั ้ ้ระยะเวลา
การจ้ างต้ องไม่เกินปี งบประมาณ
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ข้ อ 365 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้ น
ลูกจ้ างที่รับค่าจ้ างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรื อส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้ าง เพื่อใช้ ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้ อ 366 กาหนดให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด ) มีอานาจ
กาหนดตาแหน่งลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยให้ คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทังภาระค่
้
าใช้ จา่ ยขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ต้องจ่ายในด้ านบุคคล
ข้ อ 367 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ ตาแหน่งลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบล
แล้ วเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยให้ จดั ทา
และกาหนดรวมไว้ ในแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ข้ อ 368 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
ตาแหน่งลูกจ้ าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้ าง ให้ นาข้ อกาหนดในประกาศกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล และประกาศกาหนดการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมาใช้ โดย
อนุโลม
ข้ อ 369 เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณของท้ องถิ่นและไม่ให้ มีภาระผูกพันด้ าน
สวัสดิการของลูกจ้ างมากเกินไป ให้ พิจารณาปรับใช้ อตั รากาลังลูกจ้ างประจาที่มีอยูเ่ ดิมก่อน หากมีความ
จาเป็ นต้ องจ้ างลูกจ้ างให้ พิจารณาจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวก่อน หรื อพิจารณาจ้ างเหมาบริการ และควรจ้ าง
ลูกจ้ างประจาให้ น้อยที่สดุ โดยให้ คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และค่าจ้ างของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ าง ไม่ให้ สงู กว่าร้ อยละสี่สิบของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542
ข้ อ 370 ตาแหน่งลูกจ้ างที่รับค่าจ้ างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรื อส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามความตก
ลงกับสานักงบประมาณ
ข้ อ 371 การจ้ างลูกจ้ าง ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือก
โดยให้ แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึง่ อาจดาเนินการโดยวิธีสมั ภาษณ์ สอบข้ อเขียน สอบปฏิบตั ิ
วิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้ อ 372 อัตราค่าจ้ างลูกจ้ างประจาให้ เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างลูกจ้ างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ ายประกาศนี ้
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ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้มีอานาจสัง่ จ้ างลูกจ้ างในอัตรา
ค่าจ้ างขันต
้ ่าสุดของตาแหน่ง
ข้ อ 373 การให้ ลกู จ้ างประจาได้ รับค่าจ้ างให้ เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างขัน้
ต่าและขันสู
้ งของลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 374 การเพิ่มค่าจ้ างลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ข้ อ 375 การให้ ลกู จ้ างประจาได้ รับค่าจ้ างเพื่อการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่างกลุม่
เงินเดือนให้ เป็ นไปตามบัญชีเปรี ยบเทียบขันค่
้ าจ้ างแต่ละกลุม่ เงินเดือน กรณีลกู จ้ างประจาได้ รับการ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่างกลุม่ เงินเดือนท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 376 อัตราค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่
เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้ างประจาให้ ได้ รับอัตราค่าจ้ างในอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าของลูกจ้ างประจานัน้
(1) ลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
หรื อข้ าราชการพลเรื อนให้ ได้ รับอัตราค่าจ้ างในอัตราเงินเดือนขันต
้ ่าของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล หรื อ
ข้ าราชการพลเรื อนตาแหน่งนัน้
(2) ลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงานให้ ได้ รับอัตราค่าจ้ างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างขัน้
ต่าและขันสู
้ ง ลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควร
ข้ อ 377 การจ้ างลูกจ้ างที่มีเงื่อนไขให้ จ้างจากผู้มีคณ
ุ วุฒิ ให้ จ้างในอัตราค่าจ้ างตาม
วุฒิและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ ถืออัตราค่าจ้ างตามอัตรา
เงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 378 การจ้ างลูกจ้ าง ให้ ดาเนินการจ้ างจากบัญชีผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือกตามลาดับที่
ของผู้ได้ รับการคัดเลือก ตามข้ อ 371
ข้ อ 379 การจ้ างลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดอัตราค่าจ้ างตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างตามข้ อ 376 (3)
ข้ อ 380 การจ้ างและแต่งตังลู
้ กจ้ างให้ ดารงตาแหน่งใด ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด)
ข้ อ 381 การโอนลูกจ้ างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อกับหน่วย
ราชการอื่น อาจกระทาได้ ในกรณีเจ้ าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้ างทังสองฝ่
้
ายตกลงยินยอม ทังนี
้ ้ ใน
การแต่งตังหรื
้ อให้ พ้นจากตาแหน่งแล้ วแต่กรณี ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) โดยแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งและได้ รับค่าจ้ างในอัตราที่ไม่สงู กว่าเดิม และให้ นบั
เวลาการทางานต่อเนื่องกัน
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ข้ อ 382 ลูกจ้ างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ ว ประสงค์จะกลับเข้ ารับราชการหาก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องการจะรับผู้นนเข้
ั ้ ารับราชการ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสัง่ จ้ างและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง และรับค่าจ้ างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้ อ 383 ลูกจ้ างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหารและพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้ าประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นลูกจ้ างประจาใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน นับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ จ้ างและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้ าง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้ อ 384 การแต่งตังลู
้ กจ้ างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นนต้
ั ้ องมี
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้ อ 360
ส่ วนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้ อ 385 ลูกจ้ างต้ องรักษาวินยั โดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามถือว่า
ผู้นนกระท
ั้
าผิดวินยั จักต้ องได้ รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้ อ 386 วินยั ของลูกจ้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินยั และการ
รักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบล ซึง่ นามาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 4
การออกจากราชการ
ข้ อ 387 ลูกจ้ างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้ นจากราชการตามระเบียบว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(3) ได้ รับอนุญาตให้ ลาออก
(4) ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามข้ อ 390 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(5) ครบกาหนดการจ้ าง
(6) ถูกสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 358
วันออกจากราชการตาม (6) ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ ออกจาก
ราชการและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้ อ 388 การลาออกของลูกจ้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
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ข้ อ 389 ลูกจ้ างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการวั
ั้
นออกจากราชการตามข้ อ
นี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้ อ 390 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสัง่ ให้ ลกู จ้ างออก
จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้ างผู้ใดขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 358
(2) ลูกจ้ างผู้ใดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ริ าชการในหน้ าที่ของตนได้ โดยสม่าเสมอหรื อไม่
อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการของตนได้ อนั เป็ นผลเนื่องมาจากต้ องตกอยูใ่ นภยันตรายใด ๆ และเวลาได้ ลว่ ง
พ้ นไปเกินหกสิบวัน ยังไม่มีผ้ ใู ดพบเห็น
(3) ลูกจ้ างผู้ใดหย่อนความสามารถด้ วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนหรื อ
ประพฤติหน้ าที่ของตน หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่หรื อบกพร่องในหน้ าที่ด้วยเหตุอนั
ใด และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า ถ้ าให้ ผ้ นู นรั
ั ้ บราชการต่อไปจะ เป็ นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
ขึ ้นทาการ
สอบสวนโดยไม่ชกั ช้ า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้ างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงและได้ มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของพนักงานส่วน
ตาบลแล้ ว การสอบสวนไม่ได้ ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออก แต่มีมลทิน หรื อมัว
หมองในกรณีที่ถกู สอบสวน ซึง่ จะให้ ปฏิบตั ริ าชการต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้ างผู้ใดต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้ องลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
(6) ลูกจ้ างผู้ใดขาดราชการบ่อยครัง้ ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้ องถูกลงโทษปลดออก หรื อ ไล่
ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้ อนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ออก
จากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
การให้ ออกจากราชการตามข้ อนี ้ไม่ถือเป็ นโทษทางวินยั

ส่ วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
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ข้ อ 391 ลูกจ้ างผู้ใดถูกสัง่ ลงโทษหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามข้ อ 390 ตาม
ประกาศนี ้ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ผ้ นู นมี
ั ้ สิทธิอทุ ธรณ์คาสัง่ หรื อมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 6
การลา
ข้ อ 392 การลาป่ วยของลูกจ้ างกาหนดไว้ ดงั นี ้
(1) การลาป่ วยกรณีปกติ
(ก) ในปี หนึง่ ลูกจ้ างประจามีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาได้ ไม่
เกินหกสิบวัน แต่ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรจะให้ ลาโดยได้ รับ
ค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้ างชัว่ คราวที่มีระยะเวลาการจ้ างหนึง่ ปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่เกินสิบห้ าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้ างตังแต่
้ เก้ า
เดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถึงหนึง่ ปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่
เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้ างตังแต่
้ หกเดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถึงเก้ าเดือน มีสิทธิลาป่ วยโดย
ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการ
จ้ างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่เกินสี่
วันทาการ
(2) การลาป่ วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
(ก) ลูกจ้ างประจาป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการในหน้ าที่ หรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิ
ราชการในหน้ าที่ หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาตามหน้ าที่ ถ้ าลาป่ วยครบตาม (1) (ก) แล้ วยังไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายและสามารถทางานได้ ก็
ให้ ลาป่ วยเพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควร
อนุญาตให้ ลาโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติ ทังนี
้ ้ ถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับ
ค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายได้ ก็ให้
พิจารณาสัง่ ให้ ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้ าอันตรายหรื อการเจ็บป่ วย หรื อการถูกประทุษร้ ายอันเกิดจากกรณีดงั กล่าวใน
(ก) ทาให้ ลกู จ้ างประจาผู้ใดตกเป็ นผู้ทพุ พลภาพหรื อพิการ อันเป็ นเหตุจะต้ องสัง่ ให้ ออกจากราชการตาม
มาตรฐานทัว่ ไปนี ้ หากผู้บงั คับบัญชาเจ้ าสังกัดของลูกจ้ างประจาผู้นนพิ
ั ้ จารณา เห็นว่าลูกจ้ างประจาผู้นนั ้
ยังอาจปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้ างประจาผู้นนสมั
ั ้ ครใจจะปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไป ให้
ย้ ายลูกจ้ างประจาผู้นนไปปฏิ
ั้
บตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ ให้ ออกจากราชการก็ได้
โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ค) ลูกจ้ างชัว่ คราวป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ หรื อเนื่องจากการปฏิบตั งิ าน
ในหน้ าที่ หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาตามหน้ าที่ ถ้ าลาป่ วยครบตาม (1) (ข) แล้ วยังไม่หายและ
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แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายและสามารถทางานได้ ให้ ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจอนุญาตให้ ลาป่ วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้ รับ
ค่าจ้ างอัตราปกติได้ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทังนี
้ ้ ถ้ าเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวรายวันและราย
ชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้ าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้
หายได้ ให้ พิจารณาสัง่ ให้ ออกจากราชการ
ลูกจ้ างผู้ใดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั งิ านได้ ให้ ยื่นใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนหรื อในวันที่
ลาเว้ นแต่กรณีจาเป็ นจะเสนอหรื อจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
การลาป่ วยเกินสามวัน ต้ องมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ ส่งพร้ อมกับใบลาด้ วย
เว้ นแต่ผ้ มู ีอานาจอนุญาตให้ ลาจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 393 ในปี หนึง่ ลูกจ้ างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทังลาไปต่
้
างประเทศ โดยได้ รับ
ค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้ าวันทาการ แต่ในปี แรกที่ได้ รับการบรรจุเป็ นลูกจ้ างประจาให้
ได้ รับค่าจ้ างระหว่างลาไม่เกินสิบห้ าวัน ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้ างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้ เสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ
ชันและเมื
้
่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ ทนั จะ
เสนอใบลา พร้ อมระบุเหตุจาเป็ นไว้ แล้ วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้ องชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
ข้ อ 394 การลาพักผ่อนประจาปี ของลูกจ้ างประจา ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้ อ 395 ลูกจ้ างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้ รับค่าจ้ างนับรวมวันหยุดประจา
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้ าสิบวัน ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิ
ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้ างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี ้ยงดูบตุ รเพิ่มอีกให้
มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบตุ รต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้ รับค่าจ้ างระหว่างลาได้ อีกไม่เกิน
สามสิบวันทาการ และให้ นบั รวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้ าวันทาการด้ วย
ลูกจ้ างชัว่ คราวรายเดือนที่จ้างไว้ ปฏิบตั งิ านต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปี
หนึง่ ไม่เกินเก้ าสิบวัน โดยมีสิทธิได้ รับค่าจ้ างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้ าวัน เว้ นแต่ กรณีที่
เริ่มเข้ าปฏิบตั งิ านในปี แรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยูใ่ นข่ายได้ รับสิทธิดงั กล่าว
ข้ อ 396 ลูกจ้ างประจาที่ยงั ไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธี
ฮัจย์แล้ วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึง่ ร้ อยยี่สิบวัน ในปี แรกที่เริ่มเข้ า
ปฏิบตั งิ านเป็ นลูกจ้ างประจาจะไม่ได้ รับค่าจ้ างระหว่างลา ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิ
ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
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ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้ เสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันก่
้ อนวันอุปสมบท หรื อวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้ นแต่มีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาน้ อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ ลาเป็ นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 397 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหาร เข้ ารับการระดมพลเข้ ารับการ
ฝึ กวิชาการทหาร เข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อม ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ลูกจ้ างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ ารับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้ วยการรับราชการทหารโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติในระหว่างนัน้ การลาดังกล่าวจะต้ องให้ ผ้ ลู าแสดง
จานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยูเ่ พื่อตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็ น เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจา
สัปดาห์
(2) ลูกจ้ างประจามีสิทธิลาเข้ ารับการระดมพล หรื อเข้ ารับการฝึ กวิชาการทหาร หรื อเข้ า
รับการทดลองความพรั่งพร้ อม โดยให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรื อเข้ ารับ การฝึ ก
วิชาการทหาร หรื อเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อมนัน้ แต่ถ้าพ้ นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ ว ไม่มา
รายงานตัวเพื่อเข้ าปฏิบตั งิ านภายในเจ็ดวัน ให้ งดจ่ายค่าจ้ างหลังจากนันไว้
้ จนถึงวันเข้ าปฏิบตั งิ านเว้ นแต่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ จา่ ยค่าจ้ างระหว่างนัน้
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
(3) ในกรณีลกู จ้ างชัว่ คราว ลาเข้ ารับการฝึ กวิชาการทหาร ให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติไม่
เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ ารับการระดมพล หรื อเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อมแล้ วแต่กรณีให้
ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้ างชัว่ คราวรายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้ างได้ รับเงินเดือนตามชันยศของตนทาง
้
กระทรวงกลาโหมแล้ ว ไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตให้ ลาเป็ นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้ อ 398 การลาครึ่งวันในตอนเช้ าหรื อตอนบ่ายของลูกจ้ าง ให้ นบั เป็ นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานัน้ ๆ
ข้ อ 399 การลาและการจ่ายค่าจ้ างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในประกาศนี ้
ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้ อ 392 ข้ อ 393 ข้ อ 394 และข้ อ 395 ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดท้ ายประกาศนี ้
ส่ วนที่ 7
การจ่ ายค่ าจ้ างและทะเบียนลูกจ้ าง
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ข้ อ 400 ห้ ามสัง่ ลูกจ้ างไปปฏิบตั ริ าชการในท้ องถิ่นอื่น เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นแท้ จริงที่
ต้ องใช้ ความรู้ความชานาญพิเศษ หรื อความไว้ วางใจในลูกจ้ างนัน้ และไม่อาจหาจ้ างได้ ในท้ องถิ่นนัน้
ข้ อ 401 การปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อการปฏิบตั ริ าชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรื อในวันหยุดพิเศษซึง่ จะต้ องจ่ายค่าจ้ างนอกเวลาหรื อค่าจ้ างในวันหยุด หรื อค่าอาหาร
ทาการนอกเวลาให้ กระทาได้ ในกรณีที่จาเป็ นหรื อรี บด่วน โดยมีคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาที่มีอานาจเป็ น
หลักฐาน
ข้ อ 402 การจ่ายค่าจ้ างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้ างลูกจ้ าง
รายวันและรายชัว่ โมง ค่าจ้ างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน
(ก) กาหนดให้ จา่ ยค่าจ้ างเดือนละครัง้ ตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้ จา่ ยในวันสิ ้น
เดือน ถ้ าวันสิ ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้ จา่ ยได้ ในวันเปิ ดทาการก่อนวันสิ ้นเดือน ในกรณีที่มี
ความจาเป็ นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้ างเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้ เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้ นแต่ถ้ามี
งานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้ าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้ หวั หน้ าส่วนราชการเป็ นผู้กาหนด
โดยจะต้ องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชัว่ โมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชัว่ โมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อปฏิบตั ริ าชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรื อวันหยุดพิเศษแล้ วแต่กรณี ให้ เป็ นไปตามระเบียบหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมง
(ก) กาหนดให้ จา่ ยค่าจ้ างเดือนละครัง้ ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องจ่ายค่าจ้ าง
มากกว่าเดือนละครัง้ จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจา่ ยค่าจ้ างเดือนละครัง้ โดยปกติให้ จา่ ยในวันถัดจากวันสุดท้ ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความ จาเป็ นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจา่ ยค่าจ้ างมากกว่าเดือนละครัง้ ให้ หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้ างตาม
ความเหมาะสมได้ โดยขออนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้ เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้ นแต่ถ้ามี
งานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้ าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้ หวั หน้ าหน่วยงานเป็ น
ผู้กาหนดโดยจะต้ องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชัว่ โมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสี่สิบ
แปดชัว่ โมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
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(ค) การปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทางานปกติตดิ ต่อกันเกินสามชัว่ โมงขึ ้นไป ให้ จา่ ย
ค่าจ้ างได้ ในอัตราหนึง่ เท่าครึ่งของค่าจ้ างอัตราปกติ
ข้ อ 403 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีวนั หยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้ างรายเดือนไม่หกั
ค่าจ้ าง ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมงไม่จา่ ยค่าจ้ าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้ างในกรณีสงั่ ให้ มาปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ ถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน จ่ายตามข้ อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมง จ่ายค่าจ้ างให้ สองเท่าของค่าจ้ างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้ อ 404 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้ างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้ าง
ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมงจ่ายค่าจ้ างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้ างในกรณีสงั่ ให้ มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน จ่ายตามข้ อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมง จ่ายค่าจ้ างเพิ่มให้ อีกหนึง่ เท่าของค่าจ้ างอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทางาน
ข้ อ 405 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีลกู จ้ างถูกสัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ านในท้ องถิ่นอื่นตาม
ข้ อ 400 ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือนให้ จา่ ยค่าจ้ างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดย
ไม่มีสิทธิได้ รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชัว่ โมงให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบตั งิ าน หรื อเดินทางกลับสานักงานที่ตงปกติ
ั้
หรื อสถานที่อยู่ ไม่วา่ จะเป็ นวันทางานปกติหรื อนอกเวลาหรื อวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อวันหยุดพิเศษให้
จ่ายค่าจ้ างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้ างนอกเวลาหรื อค่าจ้ างในวันหยุดตามข้ อ 402 และข้ อ 403
(ข) ลูกจ้ างซึง่ ทาหน้ าที่คนรถหรื อคนเรื อ ซึง่ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ ว หากยังคงต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนันให้
้ จา่ ย
ค่าจ้ างนอกเวลาได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 402 (2) (ค)
การปฏิบตั งิ านในวันทางานปกติ การปฏิบตั งิ านนอกเวลา การปฏิบตั งิ านในวันหยุดหรื อ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้ จา่ ยค่าจ้ างได้ ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบตั งิ านในสานักงานที่ตงปกติ
ั้
เว้ นแต่ในกรณีวนั หยุดประจาสัปดาห์ซงึ่ ปกติไม่จา่ ยค่าจ้ างให้ ให้ จา่ ยค่าจ้ างอัตราปกติ
ข้ อ 406 ลูกจ้ างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้ จา่ ยค่าจ้ างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรื อเพียงวันที่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้ จา่ ยเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของ
อัตราค่าจ้ างปกติทงเดื
ั ้ อนในเดือนสุดท้ ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลกู จ้ างรายวันและรายชัว่ โมง
ให้ ถือเสมือนว่าลูกจ้ างผู้นนมาปฏิ
ั้
บตั งิ านเต็มเดือนเป็ นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
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ข้ อ 407 ลูกจ้ างประจาซึง่ ถูกสัง่ พักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้ วินิจฉัย
ตามข้ อ 411 แล้ วสัง่ จ่ายค่าจ้ างเป็ นจานวนเท่าใด ให้ จา่ ยค่าจ้ างตามจานวนที่วินิจฉัยให้ จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรื อเพียงวันที่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี ้ให้ จา่ ยเงินช่วยพิเศษอีก
จานวนหนึง่ เป็ นจานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้ างนัน้
ถ้ าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้ วสัง่ ไม่จา่ ยค่าจ้ าง ให้ จา่ ยค่าจ้ างให้ เพียงวันสุดท้ ายที่ผ้ นู นมา
ั้
ปฏิบตั งิ านและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ 408 ลูกจ้ างที่ขาดหรื อหนีราชการ ห้ ามมิให้ จา่ ยค่าจ้ างสาหรับวันที่ขาดหรื อหนี
ราชการนัน้
ลูกจ้ างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้ จา่ ยค่าจ้ างให้ เพียงวันสุดท้ ายที่ผ้ นู นมา
ั้
ปฏิบตั งิ านและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ 409 ค่าจ้ างที่จา่ ยตามข้ อ 406 ถึงข้ อ 408 เป็ นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและ
ให้ จา่ ยแก่ผ้ มู ีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้ อ 406 หรื อข้ อ 407 ให้ จา่ ยแก่บคุ คลซึง่ ลูกจ้ างได้ แสดงเจตนาระบุไว้
เป็ นหนังสือตามแบบที่แนบท้ ายประกาศนี ้
ถ้ าลูกจ้ างผู้ตายมิได้ แสดงเจตนาระบุไว้ ตามวรรคสอง หรื อบุคคลซึง่ ลูกจ้ างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบุไว้ ได้ ตายไปเสียก่อน ให้ จา่ ยแก่บคุ คลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
(1) คูส่ มรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้ อยูใ่ นอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็ นต้ องมีผ้ อู ปุ การะและความตาย
ของผู้นนท
ั ้ าให้ ได้ รับความเดือดร้ อนเพราะขาดความอุปการะ ซึง่ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ วา่ เป็ นผู้อยูใ่ นอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อปุ การะเลี ้ยงดูให้ การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึง่ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ วา่ เป็ นผู้อปุ การะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบคุ คลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนันมี
้ สิทธิรับเงินช่วย
พิเศษแต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยูใ่ นลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้ รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้ าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีตวั มาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ลกู จ้ างผู้นนั ้
ถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็ นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็ นต้ องเข้ าเป็ นผู้จดั การศพลูกจ้ างผู้ถึงแก่
ความตาย เพราะไม่มีผ้ ใู ดเข้ าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหักค่าใช้ จา่ ย จาก
เงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี ้ได้ เท่าที่จา่ ยจริง และมอบส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ
ข้ อ 410 องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีความจาเป็ นที่จะต้ องสัง่ ให้ ลกู จ้ างประจาไป
ฝึ กอบรมหรื อดูงาน เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ลกู จ้ างประจานันปฏิ
้ บตั อิ ยู่ ณ ต่างประเทศ หรื อภายในประเทศโดย
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ให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึ กอบรมหรื อดูงานนัน้ ให้ ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้อนุมตั ิ ลูกจ้ างประจารายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ข้ อ 411 ลูกจ้ างประจาที่ถกู กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงจนถูกตังกรรมการ
้
สอบสวน หรื อถูกฟ้องคดีอาญาหรื อต้ องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อนจนกว่า
คดีหรื อกรณีถึงที่สดุ การจ่ายค่าจ้ างระหว่างพักราชการ ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ลูกจ้ างประจาผู้ใดถูกสัง่ พักราชการ ให้ งดการเบิกจ่ายค่าจ้ างตังแต่
้ วนั ที่ถกู สัง่ พัก
ราชการไว้ ก่อน เว้ นแต่ลกู จ้ างผู้นนได้
ั ้ ปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่ลว่ งเลยวันให้ พกั ราชการ เพราะมิได้ ทราบ
คาสัง่ ให้ เบิกจ่ายค่าจ้ างให้ ถึงวันที่ทราบ หรื อควรได้ รับทราบคาสัง่ นัน้
(2) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถกู สัง่ พักราชการไว้ ก่อน มิได้ กระทาความผิดและ ไม่มี
มลทินหรื อมัวหมอง ให้ จา่ ยค่าจ้ างให้ เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถกู สัง่ พักราชการไว้ ก่อน มิได้ กระทาความผิดแต่มี
มลทินหรื อมัวหมอง หรื อกระทาความผิด แต่ถกู ลงโทษไม่ถึงปลดออก หรื อไล่ออก ให้ จา่ ยค่าจ้ างได้
ครึ่งหนึง่ ของค่าจ้ างอัตราปกติ
(4) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถกู สัง่ พักราชการไว้ ก่อน ได้ กระทาความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรื อไล่ออก ห้ ามจ่ายค่าจ้ าง
(5) ในกรณีลกู จ้ างประจาซึง่ ถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรื อ
กรณีถึงที่สดุ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้ วยว่าควรจะ
จ่ายค่าจ้ างระหว่างเวลานันหรื
้ อไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทังนี
้ ้ให้ จา่ ยค่าจ้ างตามจานวนที่
วินิจฉัยให้ จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรื อเพียงวันที่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ให้ ถือปฏิบตั ทิ านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้ างระหว่างพัก
ราชการ
ลูกจ้ างชัว่ คราวไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการ หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่อน เว้ นแต่ลกู จ้ างผู้นนได้
ั ้ ปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่ลว่ งเลยวันให้ พกั ราชการไว้ ก่อน เพราะ
มิได้ ทราบคาสัง่ ให้ เบิกจ่ายค่าจ้ างให้ ถึงวันที่ทราบหรื อควรได้ รับทราบคาสัง่ นัน้
อัตราลูกจ้ างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็ นอัตราว่าง
ข้ อ 412 ให้ นาความในข้ อ 411 มาใช้ บงั คับแก่การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างประจาระหว่าง
อุทธรณ์หรื อร้ องทุกข์คาสัง่ ลงโทษปลดออก ไล่ออก หรื อคาสัง่ ให้ ออกจากราชการหรื อระหว่างถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรื อถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้ อ 413 การจ่ายค่าจ้ างของผู้ซงึ่ ถูกลงโทษตัดค่าจ้ าง ถ้ าภายหลังผู้นนได้
ั ้ รับการแต่งตัง้
หรื อปรับค่าจ้ าง โดยได้ รับค่าจ้ างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้ าง ให้ คงตัดค่าจ้ างต่อไปตาม
จานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้ างในกรณี

133
(1) ลาออก ให้ จา่ ยให้ ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้ วยังไม่ได้
รับทราบคาสัง่ อนุญาตให้ ลาออก และลูกจ้ างผู้นนยั
ั ้ งคงปฏิบตั ริ าชการต่อมา ให้ จา่ ยได้ ถึงวันทราบคาสัง่
หรื อควรได้ รับทราบคาสัง่
(2) ปลดออก หรื อไล่ออก ให้ จา่ ยได้ ถึงวันก่อนระบุในคาสัง่ แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสัง่
และลูกจ้ างผู้นนยั
ั ้ งคงปฏิบตั ริ าชการต่อมา ให้ จา่ ยได้ ถึงวันทราบคาสัง่ หรื อควรได้ รับทราบคาสัง่
(3) พ้ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ จา่ ยได้ ถึงวันสิ ้นปี งบประมาณ
การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างผู้ที่มิได้ มาปฏิบตั ริ าชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในประกาศนี
และ้
เป็ นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้ วยการนันบั
้ ญญัตสิ ิทธิไว้ สาหรับข้ าราชการ หรื อคณะรัฐมนตรี กาหนด
สิทธิให้ จา่ ยเงินเดือนข้ าราชการไว้ แล้ ว ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย หรื อมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว โดยไม่ขดั หรื อ
แย้ งกับประกาศนี ้
ข้ อ 414 ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทาขวัญข้ าราชการและลูกจ้ างซึง่ ได้ รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
ข้ อ 415 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้ างประจาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ ไข
และเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อมีคาสัง่ แต่งตังลู
้ กจ้ างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ สว่ นราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้ างประจาให้ ลกู จ้ างผู้นนน
ั ้ าไปมอบแก่สว่ นราชการที่สงั กัดใหม่ทกุ ครัง้
ทะเบียนลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็ นเอกสารลับของทางราชการ
ไม่พงึ เปิ ดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรื อตรวจสอบ
รายการให้ ดาเนินการขออนุมตั ติ ามระเบียบของทางราชการ
ข้ อ 416 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้ างลูกจ้ างประจารายวันเป็ นอัตราค่าจ้ างรายเดือนให้ เอา
ยี่สิบหกวันทาการคูณด้ วยอัตราค่าจ้ างรายวันที่ลกู จ้ างผู้นนได้
ั ้ รับในปั จจุบนั โดยปั ดเศษขึ ้นเป็ นเกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้ างขันสู
้ งของตาแหน่งนัน้
ข้ อ 417 ให้ ลกู จ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ริ าชการ
และการปฏิบตั ติ นตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 418 ผู้ใดเป็ นพนักงานส่วนตาบล และได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในสายงานใด
อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นพนักงานส่วนตาบล และดารงตาแหน่งในสายงานนัน้
ตามประกาศนี ้ต่อไป โดยให้ ได้ รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
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ข้ อ 419 ผู้ใดเป็ นลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล และได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลและ ดารง
ตาแหน่งนันตามประกาศนี
้
้ต่อไป โดยให้ ได้ รับค่าจ้ าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้ าง
เช่นเดิม
ข้ อ 420 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาบล พ .ศ. 2539 ซึง่ ใช้ บงั คับอยู่
ก่อนที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ ดาเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด ) กาหนด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับมาตรฐานทัว่ ไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนด
ข้ อ 421 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มิได้ กาหนดไว้ ในประกาศนี ้ ให้ นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรื อวิธีการที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
(ลงชื่อ)
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