
 
 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
จังหวัดเพชรบรูณ 

เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบล 

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

  ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2542    บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล       ( ก.อบต.จังหวดั)  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล   และจะตองอยูภายใตมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.
อบต.) กําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25    แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. )  
กําหนด    คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2545  เม่ือวนัท่ี  11  
มิถุนายน  2545 ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ  1   ประกาศนี้เรียกวา     “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ      
เร่ือง   หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ”  

  ขอ  2   ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี   24   ตุลาคม  พ.ศ.  2545 เปนตนไป 

  ขอ  3   ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล 
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กําหนด   บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี ้               
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทกาํหนดตามประกาศนี ้   ใหใชบทกําหนดในประกาศนีแ้ทน 

  ขอ  4   ในประกาศนี ้
  “  ก.อบต. ”   หมายความวา   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
  “  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) ”  หมายความวา  คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวดัเพชรบูรณ  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
  “  พนักงานสวนตําบล ”  หมายความวา   พนักงานสวนตําบล    ซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ัง
ตามประกาศนี ้  ใหรับราชการในองคการบริหารสวนตําบล   โดยมีตําแหนงและไดรับเงินเดือนจากเงิน 
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองคการบริหารสวนตําบล 
  " พนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน ”  หมายความวา  พนักงานเทศบาล  ขาราชการกรุงเทพมหานคร   
พนักงานเมืองพัทยา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีไมใชพนักงานสวนตําบล   โดยมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ัง ให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
  “ ขาราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือน   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  และขาราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนัน้ นอกจาก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน 

  ขอ  5   ใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัเพชรบูรณรักษาการตามประกาศน้ี  
และใหมีอํานาจตีความหรือวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
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หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

  ขอ  6    ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม    ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน           

ประมุข   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได    ไรความสามารถหรือ              

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   
ดังนี ้

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพกัราชการ   หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน             
ตามมาตรฐานทั่วไป   หรือหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี   จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา               

ความผิดอาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก   หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ท่ัวไป    หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก   เพราะกระทําผิดวนิัยตามมาตรฐานท่ัวไป   หรือ            
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  
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(14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               

  ขอ  7    ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล     ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ตองหามตามขอ  6   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  อาจพิจารณายกเวนใหสามารถ 
เขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบลได ในกรณ ีดังนี้ 

(1)  ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (7)  (9)  (10)  หรือ  (14) 
(2)  ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (11) หรือ (12) ซ่ึงไดออกจากงานหรือราชการเกิน  

สองปแลว  และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี 
(3) ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (13 )  ซ่ึงไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว    

และมิใชกรณอีอกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี 

  ขอ  8   ผูท่ีเปนพนักงานสวนตําบล    ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  6    
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เวนแตคุณสมบัติตามขอ  6  (6)  หรือไดรับการยกเวนในกรณขีาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามขอ  7 

  ขอ  9   การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7   ของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทาง   
ราชการท่ีจะไดรับ  และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ในการประชุมปรึกษา
ยกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว    ใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  
ประชุมพิจารณาลงมติ    โดยจะตองไดคะแนนเสียงส่ีในหาของจํานวนกรรมการในท่ีประชุม และการลงมติ
ใหกระทําโดยลับ 

  ขอ  10   ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณกีารขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะ
ตองหาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได   ดังนี ้
            (1)  ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการท่ีจะเขารับราชการเปนพนกังาน
สวนตําบล  และเปนกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) อาจพิจารณายกเวนได   ให
ผูนั้นยื่นคําขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหาม  เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกยีรติอันควรเช่ือถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผู
รับรองความประพฤติ   ใหยืน่คําขอและหนังสือรับรองตามแบบทายประกาศนี ้ พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
            (2)  การขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )   พิจารณายกเวน
ในกรณีขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะตองหามเพ่ือสมัครหรือกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล    
จะยืน่คําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) หรือประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีผูนั้นประสงคจะเขารับราชการก็ได 

           (3) ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. 
จังหวดั )  ใหสงเร่ืองใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา หรือ กรณียื่นตอ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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พิจารณา     และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอน้ันเขารับราชการ   ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหทราบ
รายละเอียดเกีย่วกับประวัติสวนตัว    ประวัติการรับราชการ   หรือการทํางาน  การประกอบคุณงามความดี  
ความผิดหรือความเส่ือมเสีย   และความประพฤติของผูนั้น  โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา
งาน   และผูมีเกียรติซ่ึงอยูใกลชิดอันควรเช่ือถือได   แลวพิจารณาอีกช้ันหนึ่งวายังตองการจะรับผูนัน้เขารับ
ราชการหรือไม   ถาตองการรับ ก็ใหแจงและสงเร่ืองการสอบสวนดังกลาวพรอมท้ังเอกสาร หลักฐานการ
สอบสวนนั้นใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ดําเนินการตอไป  และหาก
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ ใหแจงเปน
หนังสือใหผูนัน้และเลขานกุารคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ทราบ 

         (4)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมแจงผลการ 
พิจารณาตาม (3) ใหเลขานกุารคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ทราบภายในหกเดือน
นับแตวนัท่ีเลขานุการคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) สงเร่ืองไปใหถือวาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นไมตองการจะรับบรรจุ   ใหเลขานกุารคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
จังหวดั ) ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ 
            (5)  เม่ือเลขานุการคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) ไดรับเร่ือง
การสอบสวนตาม (3) เห็นวาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )    ก็ใหดําเนนิการนําเสนอคณะกรรมการพนกังานสวน
ตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  เพือ่พิจารณา 
            (6)  การขอยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม   เพื่อสมัครสอบ   
แขงขันหรือเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนพนกังานสวนตําบล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานสวนตําบลยื่นคํา
ขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  และใหเลขานกุารคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล   ( ก.อบต.จังหวดั ) รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   ใหเพยีงพอท่ีจะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  แลวดําเนนิการนําเสนอ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เพือ่พิจารณาลงมติลับตามขอ 9 

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  ไดพิจารณา 
ลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามรายใด   และผูนั้นไมไดรับการยกเวน  
การขอใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ   
หรือ  มีลักษณะตองหามอีก ผูนั้นจะขอไดตอเม่ือเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ลงมติ 
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หมวด  2 
การกําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหนง 

  ขอ 11     ตําแหนงพนกังานสวนตําบลมี 3 ประเภท  ดังนี้ 
(1) ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแกตําแหนงต้ังแตระดบั 7 ข้ึนไป  

ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพ  ซ่ึงตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจ 
มอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาท่ีตรวจสอบกล่ันกรองและรับรองการประกอบ
วิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกีย่วกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  ไดแกตําแหนงดังตอไปนี ้

• วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 

• วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 

• วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง   ไดแก   ตําแหนงระดับ 8 ท่ีมี 

ฐานะและหนาท่ีในการบริหารงานเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ  12    การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการ
บริหารสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดบัใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด   ตองคํานึงถึงลักษณะ
หนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน  คาใชจายดานบุคคล  และงบประมาณ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวตองเทียบไดในมาตรฐานเดยีวกันกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ 

  ขอ  13    การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสวนราชการ   วาจะมีตําแหนงใด 
ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง
ของพนักงานสวนตําบล    เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง   และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล    
โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   พิจารณาใหความเห็นชอบ  
  ในการจดัทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึง   ใหองคการ
บริหารสวนตําบลคํานึงถึงภารกิจ   อํานาจหนาท่ี   ความรับผิดชอบ   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ   ความยาก  
คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน    ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจาย     
ในดานบุคคล  

  ขอ  14    การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล   ตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใดให
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น  แลวปรับเทียบกบับรรทัดฐานในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตรา
ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
ใหจดัตําแหนงท่ีมีลักษณะงานอยางเดยีวกนัเขาประเภทและสายงานเดยีวกัน และจัดตําแหนงในสายงาน
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เดียวกันท่ีมีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกนัและ
ระดับเดยีวกัน 

  ขอ  15    ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  
ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล    
ประกอบดวย 
      (1)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เปนประธาน   

(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                เปนคณะทํางาน 
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ              เปนคณะทํางาน 

    (4)  พนักงานสวนตําบล                เลขานุการคณะทํางาน 

  ขอ  16    ใหคณะกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลัง   จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ี
ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวน
ตําบล   ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล   และการจดัสรรเงิน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  
ในระยะเวลา 3 ป  และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) บทศึกษาวเิคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหาร             
สวนตําบลในชวงระยะเวลา 3  ป 

(2) บทศึกษาวเิคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบล ในชวง
ระยะเวลา 3 ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวเิคราะหประเมินความตองการกาํลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน                
ท่ีขาดอยูและตองการเพิ่มข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับ 
มอบหมายเพิ่มข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

(4) บทศึกษาวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช
กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู
ความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใช
กําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ 
สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตางๆ    โดยมี 
หลักเกณฑเบ้ืองตน   ดังนี ้

       (ก)  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไป
ตามประกาศกาํหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล   
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       (ข)  การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ประจําในสวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการตาม  (ก)   โดยพิจารณากําหนดตําแหนง 
เปนตําแหนงใด   สายงานใด   ระดับใด  และมีจํานวนเทาใด   ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวน
ตําบล ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดทําข้ึน  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
( ก.อบต.จังหวัด ) แลว 
         (ค)  ตําแหนงพนกังานสวนตําบล  ท่ีกําหนดในสวนราชการตาม (ข)  ตองเปนตําแหนง
สายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  ไดจดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวแลว   
สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  ระดับ 2   หรือระดับ 3  ทุกตําแหนงสายงาน    
ใหกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงระดับควบ   เปนระดับ 1-3   ระดับ 2-4  หรือระดับ 3-5   แลวแตกรณี    
         (ง) การกําหนดตาํแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง  ใหกําหนดเปนแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา 3 ป   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบลท้ังหมด   และการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเปนรอบปท่ีหนึ่ง  ปท่ีสอง   และปท่ีสาม  
  (6)  ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล    ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลที่จดัทําข้ึนในคร้ังแรกตามประกาศน้ี    ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปนตําแหนงสายงาน
ใด   ระดับใด   จํานวนเทาใด   ในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล   ภายใตหลักเกณฑและ
เง่ือนไข ดังนี้ 
          (ก)  องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ   ใหกําหนดระดับตําแหนง  ดังนี ้

• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนระดับ 8 หรือระดับ 7 

• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ 7 หรือ  
ระดับ 6  ได 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดบักองหรือสวน เปนระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 

          (ข)  องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   ใหกําหนดตําแหนง  ดังนี ้

• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ 7 หรือระดับ 6  

• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ 7 หรือ 
      ระดับ 6 ได  

• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดบักองหรือสวน  เปนระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 

         (ค)  องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ใหกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ   6 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดบักองหรือสวน  เปนระดับ  6 
          (ง)  การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอ่ืนขององคการบริหารสวน
ตําบล   ใหพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสม   ความจําเปน   ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ความยากและ
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คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน   และใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานของตัวพนักงานสวนตําบล   ท่ีมีอยูใน
ปจจุบันประกอบดวย 

  ขอ  17    ตําแหนงพนกังานสวนตําบลมีช่ือในการบริหารงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และมีช่ืออ่ืนเพื่อประโยชนในการบริหารงาน ดังนี ้

(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(3) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวนราชการ 

   

 

ขอ  18    ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอแผนอัตรากําลังท่ีไดจัดทําข้ึนตามขอ 16     

 ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   พิจารณาใหความเหน็ชอบ  เม่ือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศใชแผนอัตรากําลังดงักลาว   เพื่อเปนกรอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการ
บริหารสวนตําบลตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   3  ป
แลว   ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   ตามขอ  
16   เปนระยะเวลา 3 ป   ในรอบถัดไป  

  ขอ  19    ในการพิจารณาใหความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล( ก.อบต.
จังหวดั )  ตามขอ 18  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เหน็วาแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลยังไมเหมาะสม   ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ดังกลาว   ตามความเหน็ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  หากองคการบริหารสวน
ตําบล   มีความเห็นวาแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  มีความเหมาะสมแลว   และแจงยนืยนั
แผนอัตรากําลังตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   เสนอเร่ืองพรอมความเหน็ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.)  
พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึง  
เปนประการใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  และองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  
  ขอ  20    เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  กาํหนดใหมีตําแหนง
พนักงานสวนตําบล   ตําแหนงใด  ระดับใด  ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใดตามแผนอัตรากําลังแลว ให  
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คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ประสานกับองคการบริหารสวนตําบล   เพื่อจัดสรร
เงินงบประมาณในแตละป   สําหรับต้ังจายเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 

  ขอ  21    ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล 
หากองคการบริหารสวนตําบล   มีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบลเพิ่มใหม   
นอกเหนือจากท่ีกําหนดในแผนอัตรากําลัง  เพื่อรองรับภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน   ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยปรับ
เกล่ียจากตําแหนงอ่ืนได  และไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิม่ใหมตอคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล             
( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
  การเสนอขอกาํหนดตําแหนงเพิ่มใหม    ใหองคการบริหารสวนตําบลช้ีแจงเหตุผล   ความ
จําเปนท่ีตองขอกําหนดตําแหนง  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  พิจารณา  โดยมี
รายการ   ดังตอไป 

(1)  เหตุผลความจาํเปนท่ีจะตองกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
(2)  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ   ความยากและคุณภาพของงาน  หรือปริมาณงานท่ี          

เพิ่มข้ึนจากเดมิ ถึงขนาดจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึนใหม 
(3)  ช่ือตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีขอกําหนดเพ่ิมใหม 
(4)  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีขอกําหนดเพิ่มใหม 
(5)  สวนราชการท่ีกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู        

ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   และตําแหนงท่ีขอกําหนดเพ่ิมใหม 
(6)  เหตุผลความจาํเปนอ่ืน 

  ขอ  22    กรณกีารขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  21   
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม   ซ่ึงเปนสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  
ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้ ในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม         
ดังกลาว   ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้  เสนอ
ไปพรอมกันดวย  ท้ังนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง  ช่ือตําแหนงสายงาน  ลักษณะงาน โดยท่ัวไป  
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และ
ระดับตําแหนง   
  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) หากเห็นชอบ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสนอ   ใหเสนอเร่ืองขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  รางมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  พรอมความเหน็ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณาตอไป 
  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  มีมติไมเหน็ชอบตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  ใหนาํความท่ีกําหนดในขอ  19  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  23    เม่ือองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับความเหน็ชอบในการกําหนดตําแหนงเพิ่ม
ใหมตามขอ  21  หรือขอ  22   แลวแตกรณ ี  ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร  
สวนตําบลนั้น   โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลัง           
ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 

  ขอ  24    ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ตรวจสอบการกาํหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม   ในกรณท่ีีปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใด 
ไมเหมาะสมกด็ี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  
กําหนดก็ด ี หรือลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดท่ี  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  กาํหนดเปล่ียนแปลงไปก็ด ี คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม   ท้ังนี้  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  จะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
แทน ก็ได 
  ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหน่ึง   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  หรือองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  
มอบหมาย  มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปล่ียนแปลงเกีย่วกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล    โดยให 
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําส่ังนั้น        
  ขอ  25    การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตามขอ  24   คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หรือองคการบริหารสวนตําบลผูไดรับมอบหมายอํานาจเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบลได  

  ขอ  26    การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตาม ขอ  25   สามารถ
กระทําได  5  ประการ ดังนี้ 

(1) การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในตําแหนงสายงานเดิม 
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง  
(3) การปรับเกล่ียตําแหนง โดยไมเปล่ียนตําแหนงสายงาน 
(4) การปรับเกล่ียตําแหนง โดยเปล่ียนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง 
(5) การยุบเลิกตําแหนง 

ขอ  27    การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในตําแหนงสายงานเดิม   เพื่อใหเหมาะสมกับ
ระดับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงท่ีเปล่ียนแปลงไป   ดาํเนินการได   ดังนี ้

(1) ตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีกาํหนดเปนตําแหนงระดับควบ   ใหองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถปรับระดับตําแหนงใหมีระดับสูงข้ึนในระดับควบได   เม่ือผูดํารงตําแหนงเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้   สําหรับการปรับระดับตําแหนงใดใหสูงข้ึนนอกระดับ
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ควบ   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเล่ือนและแตงต้ังพนกังานสวนตําบล  ใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ท่ีกําหนดในหมวด 9 

(2) ตําแหนงผูบริหาร  กรณีองคการบริหารสวนตําบลเสนอจะขอปรับระดับตําแหนงให
สูงข้ึนของตําแหนงใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ  28    การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงของตําแหนงโดยไมเปล่ียนตําแหนงสายงาน   
เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการ  หรือการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในสายงานเร่ิมตนของ
ตําแหนงผูปฏิบัติงาน ท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  ระดับ 2 หรือระดับ 3  แลวแตกรณี  ใหองคการบริหารสวนตําบล   
มีอํานาจปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงดงักลาว  เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือการแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงได 

ขอ  29    การปรับเกล่ียตําแหนงโดยไมเปล่ียนตําแหนงสายงาน  เปนการตัดโอนตําแหนง
ในสายงานใดสายงานหน่ึงในกองหรือฝายหน่ึง    ไปกําหนดเปนตําแหนงในกองอ่ืนหรือฝายอ่ืน   โดยไม
เปล่ียนตําแหนงสายงาน  ท้ังนี้  เพื่อใหสามารถปรับเกล่ียตําแหนงในสายงานเดียวกันท่ีมีอยู  ใหสามารถใช
ตําแหนงใหเกดิประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอเร่ืองขอปรับเกล่ียตําแหนงใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) 
พจิารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ  30 การปรับเกล่ียตําแหนงโดยเปล่ียนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนงเปนการตัด
โอนตําแหนงในสายงานใดสายงานหนึ่งในสวนราชการใด  ไปกําหนดเปนตําแหนงในสายงานอ่ืนในสวน
ราชการเดียวกนั หรือสวนราชการอื่น และตําแหนงท่ีกําหนดนัน้อาจเปล่ียนระดับตําแหนงดวยก็ได   ท้ังนี้   
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับเกล่ียตําแหนงท่ีมีอยูในกรอบอัตรากําลังใหสามารถใชตําแหนง
ใหเกดิประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอขอปรับเกล่ียตําแหนง  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  พิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

ขอ  31    การยุบเลิกตําแหนง  เปนการยุบเลิกตําแหนงในสายงานใด ๆ ท่ีมีอยูในกรอบ
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชประโยชนแลว    โดยให
องคการบริหารสวนตําบลเสนอขอยุบเลิกตําแหนงใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีจะยุบเลิกนั้นตองเปนตําแหนงวาง 
  กรณี  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ไดมีมติไมใหความเห็นชอบ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสนอใหยบุเลิกตําแหนง   และองคการบริหารสวนตําบลยังยืนยันใน
ความเหน็เดิม   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เสนอเร่ืองพรอมความเห็นให
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณาและใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  
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  ขอ  32    การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ  27 (2)  ขอ 29 และขอ 30                  
ใหองคการบริหารสวนตําบลช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองขอกําหนดตําแหนง   ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณาโดยมีรายการ   ดังตอไปนี ้

(1) เหตุผลความจาํเปนท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(2) ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน   หรือปริมาณงานท่ี             

เพิ่มข้ึนจากเดมิถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(3) ช่ือตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงใหม 
(4) หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(5) สวนราชการท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม   โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลัง    

ท่ีมีอยูตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   และตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
ใหม 

(6) เหตุผลความจาํเปนอ่ืน 
  การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหน่ึง   ใหพิจารณาถึงเหตุผลและ       
ความจําเปนในดานปริมาณและคุณภาพของงานเปนสําคัญ  โดยมิใหขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
เพื่อเหตุผลดานตัวบุคคล  และใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางท้ังประจําและช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้น
ดวย   ท้ังนี ้ เพื่อมิใหเกดิปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยดังบประมาณดานรายจายดานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลดวย    และใหพจิารณาถึงความสําคัญ   ความเหมาะสมและถูกตองของกรอบ
ตําแหนงในงานนั้นดวย  โดยเฉพาะอยางยิง่  ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถรองรับความกาวหนาของ
บุคลากรในงานนั้นได 

  ขอ  33   ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพของงานเปล่ียนแปลงไปมาก  และไดพิจารณาขอ       
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสวนราชการใด   ควรพิจารณาจดัหาตําแหนงเพื่อรองรับบุคลากร          
ผูครองตําแหนงเดิมท่ีขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดวย   และกอนท่ีองคการบริหารสวนตําบล       
จะขออนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนง  ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการกับตําแหนงท่ีวาง  
และมีความจําเปนนอยเสียกอน  โดยการปรับเกล่ียตําแหนงไปไวในงานท่ีมีความสําคัญและจําเปนเรงดวน 

  ขอ  34    ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ตาม  
ขอ 32  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เหน็วาการขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงยังไมเหมาะสม    ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
มีความเหมาะสมแลว และแจงยืนยันการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั ) ใหเสนอเร่ืองพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 
พิจารณา 
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  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหน่ึง 
เปนประการใด   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  และองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

  ขอ  35    ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล                  
หากองคการบริหารสวนตําบล   มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง   เพื่อรองรับภารกิจ  
หนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน  หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอ               
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาให
ความเหน็ชอบ 

  ขอ  36    กรณกีารขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 30         
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม  ซ่ึงเปนสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 
ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง 
ดังกลาว ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้  เสนอไป
พรอมกันดวย  ท้ังนี้   เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง ช่ือตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และ
ระดับตําแหนง   
  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) หากมีความ
เห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอ  ใหเสนอเร่ืองขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิม่ใหม  ราง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณาให
ความเหน็ชอบ    
  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีมติไมเห็นชอบตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม   ใหนําความท่ีกําหนดในขอ 34 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

  ขอ  37    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงตามขอ 27 (2)  ขอ 29  ขอ 30  หรือขอ 31  แลวแตกรณี    ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียด  
ในแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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หมวด  3 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

สวนท่ี 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 

  ขอ  38    อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจาํตําแหนงของ       
พนักงานสวนตําบล   ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงท่ีกําหนดสําหรับขาราชการ    
พลเรือนมาใชบังคับโดยอนโุลม 
  การจายเงินเดอืน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนกังานสวนตําบล  ใหเปนไปตามกฎหมาย  
หรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ  39    ใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงใด   ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทาย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538   ดังนี ้
 (1)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  1  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 
 (2)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  2  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 
 (3)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  3  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 
 (4)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  4  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 
 (5)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  5  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 
 (6)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  6  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 
 (7)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  7  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 
 (8)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  8  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 8   
 
 ขอ  40    พนักงานสวนตําบลผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด   ระดับใด  โดยไดรับ 
เงินเดือนในอันดับใดตามขอ 39  ใหไดรับเงินเดือนในข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต 

 (1)  ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันตํ่าของอันดับนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนเทาเดมิ 
  (2)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ. หรือ               
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ
วิชาชีพนัน้ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง  และกาํหนดเงินเดือนท่ีควรไดรับในอันดับ
และข้ันใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ  41       
  (3)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน                 
และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษา  หรือวิชาชีพท่ีไดรับเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนนั้น    เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง
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และกําหนดเงนิเดือนท่ีควรไดรับในอันดับ   และข้ันใด   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล อาจปรับใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับและข้ันท่ีตามท่ีกําหนดในขอ  41          
  (4)  ผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต. )  กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง    ใหตําแหนงในสายงานนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา
ข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับนั้น   ใหไดรับเงินเดอืนในอันดับและข้ันท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 
  (5)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับท่ีตํ่ากวาตําแหนงเดิม โดยเปนความประสงค
ของตัวพนกังานสวนตําบลนัน้  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังในข้ันท่ี
เทียบไดตรงกนักับข้ันเงินเดอืนของอันดบัเดิม ตามตารางเทียบข้ันเงินเดอืนแตละอันดบัท่ีพนักงานสวนตําบล
จะไดรับ  เม่ือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้  แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับ
ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง 
  (6)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนตําแหนงใด   ถาไดรับเงินเดือนสูงกวา
ข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดอืนในอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังในข้ันท่ีเทียบไดตรงกนักับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง เทียบข้ัน
เงินเดือนแตละอันดับ ท่ีพนกังานสวนตําบลจะไดรับเม่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี ้

  ขอ  41  การกําหนดใหผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ          
ตามขอ 40 (2) และผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ตาม          
ขอ 40 (3) ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และข้ันใด ใหพิจารณาดําเนนิการดังนี้ 

  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีไดรับเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน   ตองเปนปริญญา        
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) รับรองวาเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง   โดยใหพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได  ไมวา
พนักงานสวนตําบลผูนั้น   จะไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน   หรือระหวางเขารับ
ราชการ   หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  (2)  การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง                  
หรือเปล่ียนระดับตําแหนง   และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและข้ันของอัตราเงินเดือนท่ีควร
ไดรับ  ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ   ทายประกาศนี ้ 
  (3)  การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ   ตองใหมีผลไมกอนวนัท่ีพนักงานสวน
ตําบลผูนั้นสําเร็จการศึกษา  และไมกอนวนัท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีจะขอปรับอัตราเงินเดือนให
ไดรับตามคุณวุฒินั้น  รวมถึงไมกอนวันท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ได
กําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการ
แตงต้ัง 
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  ในกรณีพนกังานสวนตําบลผูใดไดรับอนญุาตใหลาศึกษาเพิ่มเติม   การปรับอัตรา
เงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒิุ   ใหมีผลไมกอนวนัท่ีผูนั้นรายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลหลังสําเร็จ 
การศึกษา 
  ในกรณีท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนกอนวนัท่ีเขารับ               
ราชการ   หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตอง 
มีผลไมกอนวนัพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง 
  ในกรณีท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิ่มข้ึน หรือสูงข้ึนหลังวันเขารับ                          
ราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง              
การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒิุ  ใหมีผลไมกอนวนัท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 
  (4)  การส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูส่ัง โดยมิใหยอนหลังขามปงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีไดเสนอเร่ืองราวไวกอนวันเร่ิมตนปงบประมาณ   และไมสามารถส่ังปรับใหใน          
วันเร่ิมตนปงบประมาณ   กใ็หส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒิุไดต้ังแตวันเร่ิมตนปงบประมาณ           
ท้ังนี้ใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวฒิุกอนการพจิารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

  ขอ  42    พนักงานสวนตําบลผูใด    ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในหมวด
อ่ืนแหงประกาศน้ี   และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอ่ืนไวโดยเฉพาะ   ใหพนกังานสวนตําบล
ผูนั้นไดรับเงินเดือนตามท่ีกําหนดในหมวดนั้น 

  ขอ  43    กรณอ่ืีนนอกจากท่ีไดกําหนดในหมวดน้ี   ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป 

 

สวนท่ี 2 
ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

  ขอ  44    ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวน
ตําบล เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ  แรงจูงใจ  และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน 

  ขอ  45    องคการบริหารสวนตําบลที่บริหารจัดการการจายเงินเดือน  คาจาง  และประโยชน
ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางไดตํ่ากวาท่ีกําหนดในมาตรา 35  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด สามารถจัดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนแกพนกังานสวนตําบลเปนพิเศษอีกก็ได      
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  การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  และเปนการจายให
ในลักษณะของสวัสดิการสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหนําเงิน
ในสวนท่ีเหลือจากกรณีท่ีคาใชจาย เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืนไมสูงกลาวรอยละส่ีสิบ ตามมาตรา 
35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แตท้ังนีว้งเงินคาประโยชนตอบ
แทนอ่ืนของพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับแตละคนไมเกนิหาเทาของ
อัตราเงินเดือนหรือคาจาง 

  ขอ  46    องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  45  ไดดงัตอไปนี ้
      (1)  กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายการเพิ่มข้ึนใหมนอกเหนือจากประเภทตาม              
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศกําหนด   และกําหนดอัตรา      
คาตอบแทน   ตลอดท้ังหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอ่ืนประเภทใหมนั้น   
      (2)  กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนในลักษณะท่ีเปนเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ( ก.ถ. ) ประกาศกําหนด    
  ขอ  47    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามขอ 46 แลว             
ใหเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณา  ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางท่ีไดรับ ความจําเปน  ความเหมาะสม  งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบล    
  เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณาและมีมติใหความ
เห็นชอบแลวใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับตอไป ท้ังนี้ ใหมีผลใช
บังคับไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) มีมติใหความเห็นชอบการกาํหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนนัน้ 

  ขอ  48    การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือ 
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 46 (1)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไว
เดิม  หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนนั้น  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามท่ี
กําหนดไวในขอ 47  โดยอนุโลม 

  ขอ  49    การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือ 
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 46 (2)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไว
เดิม  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ 47  โดยอนุโลม   เวนแต การกําหนดให
มีอัตราคาตอบแทนลดลงตํ่ากวาอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ 
หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนนัน้   จะกระทํามิได  
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  ขอ  50    ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับ            
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ  46  แลว หากปรากฏวาองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน   คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนดตามขอ 46 (1) และ (2)  เปนลําดับแรก เพื่อมิใหขัดหรือแยง และไมเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ 48  หรือขอ  49   โดยอนุโลม 

  ขอ  51    พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ขอ  52    พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

  ขอ  53    บําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนตําบล    ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   
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หมวด  4 
การคัดเลือก 

 
  ขอ  54    การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                
พนักงานสวนตําบลและการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ให
ดําเนินการได 4 วิธี ดังนี ้

(1) การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหเปนพนักงานสวนตําบล 
หรือเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสอบแขงขันได  ในองคการบริหารสวน
ตําบลนั้น  
  (2)  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับ          
ราชการและแตงต้ังใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น  
  (3)  การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  หรือ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนในสายงานเดียวกัน  หรือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล   
  (4)  การคัดเลือก  เพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนในระดับ
ควบสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลตาํแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน      

ขอ  55    การดําเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแขงขัน  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพเิศษท่ี   
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามท่ีกาํหนดในหมวดนี ้ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  ใหเปนผูดําเนินการแทน  ตองดําเนนิการอยางเปดเผย  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนกังานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก        
มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย    โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย     
 

สวนท่ี  1 
การสอบแขงขนั 

  ขอ  56    การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสวนตําบล   ตามขอ 54 (1)  
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เหน็สมควร   อาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบล 
เปน 
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ผูดําเนินการแทนก็ได 
ขอ  57    การสอบแขงขัน การกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน  และวิธีดําเนินการ 

เกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีสอบแขงขันได การนํารายช่ือผูสอบแขงขัน
ไดตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ให
เปนไปตามท่ีกาํหนด   ดังตอไปนี ้

 (1) ใหผูดําเนินการสอบแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 
 (2) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันอยางนอยตองมี  3  ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป    ใหทดสอบโดยวธีิสอบขอเขียน 
(ข)  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  ใหทดสอบโดยวิธีสอบ    

ขอเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได 
(ค)   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ              

เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 
(3) ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวน 

ตําบล   หรือไดรับการยกเวนจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และตองมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด 

(4) การประกาศรับสมัครสอบใหระบุช่ือตําแหนง คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนง เงินเดือนท่ีจะไดรับ วันเวลาและสถานท่ีสอบ เอกสารหลักฐานท่ีใชในการสอบ หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี  

(5) เกณฑการตัดสิน ผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบไมตํ่ากวา 
รอยละหกสิบ 

(6)  การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงตามลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนสูงสุด           
ลงมาตามลําดับ  และใหบัญชีสอบแขงขันใชไดไมเกิน 2 ป  นับแตวันข้ึนบัญชี   เวนแตมีการสอบแขงขัน 
ในตําแหนงเดียวกันนั้น และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว 

  ขอ  58    ใหผูดําเนินการสอบแขงขันแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันข้ึน                 
คณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา  5  คน   ดังนี ้ 

 
  (1)  กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )    เปนผูดําเนินการสอบ 
แขงขัน  ใหแตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปนประธานกรรมการ 
และผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ 
  (2)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน    ใหแตงต้ังผูแทนหนวย
ราชการท่ีเกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปน
ประธานกรรมการ 
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  ขอ  59    คณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน   อาจต้ังกรรมการออกขอสอบ  กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการสอบแขงขันไดตามความจําเปน  

  ขอ  60    ใหคณะกรรมการดาํเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเกี่ยวกบัการสอบไดเทาท่ีจําเปน  และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  แลวใหประธาน
กรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา  5  วันทําการ 

  ขอ  61    หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ 
ตาง ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดทายประกาศนี้ 

  ขอ  62    ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ   โดยระบุรายละเอียดในเร่ือง 
ตาง ๆ  ดังนี้ 

(1) ช่ือตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง  
(2) คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น 
(3) เงินเดือนท่ีจะไดรับ 
(4) วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
(5) เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การข้ึนบัญชี และการยกเลิก

บัญชีผูสอบแขงขันได 
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอความอ่ืนท่ีผูสมัครสอบควรทราบ   

  ประกาศรับสมัครสอบน้ัน  ใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครสอบกอน 
วันท่ีเร่ิมรับสมัครสอบ  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 

  ขอ  63    ใหผูดําเนินการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาท่ีรับสมัครสอบ   โดยใหมีกําหนดเวลา
รับสมัครสอบไมนอยกวา  15  วันทําการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนตองขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามท่ี 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ  ผูดําเนนิการสอบแขงขันอาจประกาศขยายกําหนดเวลารับ
สมัครสอบได  แตท้ังนี ้เวลาท่ีจะขยายตองมีเวลาไมนอยกวา  15  วันทําการ  นับต้ังแตวันถัดจากวนัสุดทาย
ของการรับสมัครสอบและจะตองประกาศการขยายเวลาน้ันกอนวันปดรับสมัครสอบคร้ังนั้นดวย 

  ขอ  64    ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตามอัตราดังนี้ 
(1) ตําแหนงระดับ  1  หรือตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 50  บาท  

แตไมเกิน  100  บาท 
(2) ตําแหนงระดับ  3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมตํ่ากวา   100  บาท    แตไมเกิน  

200 บาท 
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คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว              
เวนแต  มีการยกเลิกการสอบคร้ังนั้นท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ  69           
จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปใน             
ทางทุจริตนั้นได 

คาธรรมเนียมสอบท่ีจัดเก็บไดตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง    ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน           
สามารถนําไปเปนคาใชจายในการดาํเนนิการสอบแขงขันในคราวนั้นได 

  ขอ  65    ในกรณีท่ีผูสมัครสอบแขงขันผูใด  เปนขาราชการประเภทอ่ืน หรือขาราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืน   และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงท่ีมีระดับไมสูงกวาตําแหนงท่ีตนดํารงอยู    ซ่ึงใช
คุณวุฒิเชนเดยีวกับตําแหนงท่ีตนดํารงอยู  จะตองยืน่หนงัสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุอนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ   หากไมมีหนงัสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมี
สิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันคร้ังนั้น 

  ขอ  66    ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ   กอนวันสอบไม 
นอยกวา  5  วันทําการ 

  ขอ  67    การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได   ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน 
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ   ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

  ขอ  68    ในการสอบแขงขัน  จะตองทําการสอบตามหลักสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป   หรือภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน   แลวจึงใหผูท่ีสอบไดคะแนนตามเกณฑท่ีกาํหนดไวในขอ  67  สอบ
ใน  ภาคอ่ืนตอไปก็ได 

  ขอ  69    กรณท่ีีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมในการสอบแขงขัน    ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนินการสอบ           
แขงขันทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคร้ังนั้นท้ังหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะ
วิชาหรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร   ถาหากผูดําเนินการ
สอบแขงขันใหยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว    ก็ใหดาํเนินการสอบแขงขัน
เฉพาะวิชานั้น  หรือเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง     ทุจริต
ไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  ขอ  70    เม่ือไดดําเนนิการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบแขงขัน   เพื่อผูดําเนินการสอบแขงขันจะไดประกาศข้ึนบัญชีผู
สอบแขงขันไดตอไป 
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  ขอ  71    การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได   ใหเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลง              
มาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา   ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถท่ัวไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา 

  ขอ  72    บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการสอบ 
แขงขันอยางเดียวกันนั้นอีก   และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปน
อันยกเลิก  เวนแตในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลว
กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดมีอายุเกิน  2 ป  หรือกอนมีการข้ึนบัญชีสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี  ก็ใหการ
ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนนั้นยังคงมีผลใชไดตอไป   แตท้ังนีต้องไมเกิน  30  วัน  นับแตวันถัดจาก
วันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ  2  ป หรือวันท่ีข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 

  ขอ  73    ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เปนเจาของบัญชีสอบแขงขันท่ีไดดําเนนิการและ            
มีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   หรือสวน             
ราชการอ่ืน  ท่ีมีความประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว   เพื่อแตงต้ังผูสอบแขงขันไดใหดํารง
ตําแหนงสายงานเดียวกนัในสวนราชการนัน้  โดยใหเรียกบรรจุและแตงต้ังตามลําดับท่ีท่ีสอบแขงขันได       
ตามบัญชีการสอบนั้น 

  ขอ  74    ผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได   คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีผูดําเนินการ           

สอบแขงขัน   หรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนแจง ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน  นับแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ                    
แตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 

(4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการโอน          
แตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน   และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนั้นจึงไมประสงค            
จะรับการบรรจุ 

(5) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการข้ึน                   
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
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  ขอ  75    ผูใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว ถา
บัญชีนั้นยังไมยกเลิก   และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาเหน็วามีเหตุอัน 
สมควรจะอนมัุติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดบัแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังตอไปตามเดิมก็ได  สําหรับ  
ผูซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  เม่ือออก
จากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  และประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบได และบัญชีผู
สอบแขงขันไดนั้นยังไมยกเลิก   ใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังตอไป 

  ขอ  76    ในการดําเนินการสอบแขงขัน ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดาํเนินการดังตอไปนี ้
(1) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 1 ชุด และสําเนา     

ประกาศรับสมัครสอบ  2  ชุด  ไปยังสํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กอนเร่ิม
รับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วันทําการ 

(2)   เม่ือการสอบเสร็จส้ิน  ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน   รายงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )   ภายใน  5  วันทําการ  นับแตวนัประกาศผลสอบ  โดย
ใหสงเอกสารดังตอไปนี ้

(ก) บัญชีกรอกคะแนน                 1   ชุด 
(ข) สําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได    1   ชุด 

    (3)   เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือข้ึนบัญชีไวตามเดิมใหรายงาน       
ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  ภายใน  7  วันทําการ นับแตวันยกเลิก
หรือข้ึนบัญชีนั้น 
      (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ 
เขาสอบ  กําหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไวเดิมให             
รายงานสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) โดยดวนท่ีสุด 

สวนท่ี  2 
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 

  ขอ  77    การคัดเลือก  กรณท่ีีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคล           
เขารับราชการและแตงต้ังใหเปนพนกังานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนัน้ ตามขอ 54 (2)  ให  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เหน็สมควรอาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการ
แทนก็ได 

ขอ  78    การคัดเลือกกรณท่ีีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน   ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนนิการโดย วิธี
สัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  โดย
กําหนดดังตอไปนี ้

(1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
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(2)  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ               
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ขอ  79   คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) หรือองคการบริหารสวน
ตําบล ในกรณท่ีีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มอบหมาย   อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันไดใน
กรณ ีดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังผูไดรับทุนรัฐบาล   ทุนเลาเรียนหลวง  หรือทุนของ                
องคการบริหารสวนตําบล   เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

(2) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  อนุมัติใหสวนราชการใดจดัใหมีการศึกษาข้ึน   เพื่อเขารับราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพเิศษได  
ดังตอไปนี ้

(ก) คุณวุฒิท่ีกําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 

• ปริญญาเอกทุกสาขา 

• ปริญญาสัตวแพทยศาสตร 

• ปริญญาวิทยาศาสตรทางกายภาพบําบัด 

• ปริญญาวิทยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด 

• ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร 

• ปริญญาทางผังเมือง 
(ข) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีกําหนดใหคัดเลือกเฉพาะตําแหนง 

• ปริญญาทางสังคมสงเคราะหศาสตร  เพื่อเขารับราชการในตําแหนงนัก 
สังคมสงเคราะห 

• ปริญญาทางการพยาบาล  เพื่อเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

• ปริญญาโททางกฏหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร 

• ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเพื่อ 
เขารับราชการในตําแหนงพยาบาลเทคนิค 

• ประกาศนียบัตรทางชางทันตกรรม   เพื่อเขารับราชการในตําแหนงชาง 
ทันตกรรม 2    หรือทันตสาธารณสุข 2 

(ค) คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของทุกสาขาวิชาจากสถาบัน 



 27 

การศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดกําหนดใหคุณวฒิุ
การศึกษาในสาขาวิชานั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อเขารับ
ราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือระดับ 4 

(4) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังผูสอบแขงขันได  ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึง
ลําดับท่ีท่ีสอบได   เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ  เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

(5) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังผูสอบแขงขันได  ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขัน
ได   เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง 

(6) กรณีการบรรจแุละแตงต้ังบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถและความชํานาญสูง   เขา
รับราชการในฐานะผูชํานาญการ 

  ขอ  80    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังผูไดรับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุน     
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อศึกษาวชิาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 79 (1)   หรือผูสําเร็จการ        
ศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมี
การศึกษาข้ึน  เพื่อเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ 79 (2)  ใหผูดําเนินการ
คัดเลือกดําเนนิการ   ดังนี้ 

(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ   ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด  พรอมหลักฐาน      
การศึกษาและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

(2) ใหผูดําเนินการคัดเลือก  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง    
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี้ 

(ก) กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เปนผูดําเนินการ  
ใหแตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปนประธานกรรมการ และ 
ผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ หรือพนักงานสวนตําบล  เปนกรรมการ 
          (ข)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ    ใหแตงต้ังปลัดองคการ 
บริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ    และผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ หรือพนักงานสวนตําบล  
เปนกรรมการ 

     (3)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก   พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน        
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเกีย่วของตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือกกําหนด  นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพิ่มเติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมี
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน   สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการ 
กอน  หรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 
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ขอ  81    การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพเิศษได ตามขอ 79 (3) ให 
ผูดําเนินการคัดเลือกดําเนนิการ ดังนี ้
       (1)  ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ช่ือตําแหนงท่ีจะบรรจ ุ        
และแตงต้ังคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น       
เงินเดือนท่ีจะไดรับ  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและ                    
หลักฐานท่ีใชในการสมัคร  ท้ังนี้  การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีรับ
สมัครกอนวันท่ีเร่ิมรับสมัครคัดเลือก   และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ         
เหมาะสมดวยก็ได 
       (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยืน่ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมหลักฐาน    
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเกีย่วของตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือกกําหนด  โดยใหผูสมัครเขา         
รับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก  สําหรับตําแหนงท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี ้

(ก) ตําแหนงระดับ  1  หรือตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 50  บาท  
แตไมเกนิ  100  บาท 

(ข) ตําแหนงระดับ  3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมตํ่ากวา 100 บาท  แตไมเกนิ 200 บาท 
       คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้  จะไมจายคืนใหเม่ือไดมีการรับสมัครเสร็จ
เรียบรอยถูกตองแลว 
       (3)  ใหผูดําเนินการคัดเลือก  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง    
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี้ 

(ก) กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  เปนผูดําเนินการ  
ใหแตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปนประธานกรรมการ  และ 
ผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ หรือพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ 
   (ข) กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ  ใหแตงต้ังปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ หรือพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ 

      (4) คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวธีิสัมภาษณ         
วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีกไ็ดตามความเหมาะสมในการนี ้        
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ  กรรมการออกขอสอบ  หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาท่ีใหดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
       (5)  เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอผูดําเนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผล
คะแนนตาม (4) เพื่อผูดําเนนิการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจแุละแตงต้ังใหดาํรง
ตําแหนงท่ีคัดเลือกตามลําดับตอไป 
       (6)  ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจบรรจุและแตงต้ังผูผานการคัดเลือกท่ีเหลืออยูในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศ  ผลการคัดเลือก



 29 

นั้น  หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมกไ็ด  ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล      
( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  82    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได   ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับท่ีท่ี             
สอบได  เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 79 (4)  ให          
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มอบใหองคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนนิการ
คัดเลือก  ดังตอไปนี ้
       (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนังสือรับรองประวัติการรับ         
ราชการทหารตามแบบท่ีกําหนด  พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการ  
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
       (2)  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพจิารณาแลวเหน็วา  ผูนั้นพนจากราชการ           
ทหารโดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแต       
วันพนจากราชการทหาร  

(3) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงท่ีผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนิน 
การส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้นได 

  ขอ  83    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดเนือ่งจาก                
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว    แตมีเหตุผลท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีสอบ    
แขงขันไดตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง ตามขอ 79 (5)     ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  มอบใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ   ดงัตอไปนี ้
       (1)ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับ                
ราชการและเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการภายใน 15  วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ           
และแตงต้ัง  
                (2)   เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลว   เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผูนั้นเขา        
รับราชการ 
               (3)  หากองคการบริหารสวนตําบลนั้น   มีตําแหนงท่ีผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู  
ใหดําเนินการส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้นได     

  ขอ  84   การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูชํานาญการ ในองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล                 
( ก.อบต.จังหวัด ) มอบใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก  โดยดําเนินการตามท่ีกําหนด
ใน หมวด 5 ขอ 111 ถึง ขอ 115 

  ขอ  85    เม่ือไดมีการดําเนนิการคัดเลือก ตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้ ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดําเนินการดังตอไปนี ้



 30 

(1) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด   และสําเนา  
ประกาศ 

รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กอนเร่ิมรับสมัคร
คัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ 

     (2)   เม่ือการคัดเลือกเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
รายงานไปยังสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ภายใน  5  วันทําการนบัแตวัน
ประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ   โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับการคัดเลือก   
1  ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
       (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ            
อ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) โดย
ดวนท่ีสุด 

 

สวนท่ี  3 
การสอบคัดเลือก 

  ขอ  86    การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงต้ังพนกังานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตามขอ  
54 (3)  ใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก  ในกรณีท่ี  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เหน็สมควรอาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบล  
เปนผูดําเนนิการแทนก็ได   เวนแต การสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก  

  ขอ  87    ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือก แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง  
จํานวนไมนอยกวา  7  คน  ดังนี ้

(1) กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เปนผูดําเนินการสอบ   
คัดเลือก  ใหแตงต้ังประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวย      
ราชการท่ีเกี่ยวของ เปนกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจาก 3 ฝาย คือ ฝายผูแทนทองถ่ิน ฝาย
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการท่ีเกีย่วของคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 
      (2)  กรณีองคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก  ใหแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ และพนกังานสวนตําบลเปนกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสมจาก 3 ฝาย คือ ฝายผูแทนทองถ่ิน ฝายผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ คนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการ 

ขอ  88    คณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกอาจต้ังกรรมการออกขอสอบ กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนนิการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
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ขอ  89    ใหคณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ                   
ขอเขียน  สัมภาษณ  และระเบียบเกีย่วกับการสอบไดเทาท่ีจําเปน  และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการ     
ดําเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกนี้แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 

ขอ  90    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก   ใหเปนไปตามท่ีกําหนดทายประกาศนี ้

ขอ  91  ใหผูดาํเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุช่ือตําแหนงท่ีจะ        
แตงต้ัง  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอ่ืนท่ีผูสมัคร            
สอบควรทราบ 

ขอ  92 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาท่ีรับสมัครสอบโดยใหมีกําหนด         
เวลารับใบสมัครสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ 

ขอ  93    ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกาํหนดใน 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ตามขอ 91 ในวนัรับสมัครสอบคัดเลือก          

ขอ 94 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบ                   
ไมนอยกวา  5  วันทําการ 

ขอ 95 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา   ตองเปนผูสอบได       
คะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย 

ขอ 96 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตคณะกรรมการดําเนิน              
การสอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  หรือภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน   แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 95  สอบใน          
ภาคอ่ืนตอไปก็ได 

ขอ 97 ในกรณท่ีีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความ          
ไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกรายงานใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ  เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังนั้น 
ท้ังหมด   หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเหน็สมควร    
ถาหากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว     
ก็ใหดําเนนิการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

ขอ 98 เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว   ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ              
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจะไดประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
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  ขอ 99  การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

  ขอ  100    บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับต้ังแตวนัข้ึนบัญชี  แตถามีการ              
สอบคัดเลือกอยางเดยีวกันนัน้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได              
คร้ังกอนเปนอันยกเลิก   

 

 

ขอ  101    ในการดําเนินการสอบคัดเลือก  ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการ 

ดังตอไปนี ้
(1)  สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด  และสําเนา

ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด  ไปยังสํานกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กอนวนั
เร่ิมตนรับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วันทําการ 

(2) เม่ือการสอบเสร็จส้ินแลว  ใหสงเอกสารไปยังสํานักงาน คณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  ภายใน  5  วันทําการนบัต้ังแตวนัประกาศผลสอบดังตอไปนี ้
             (ก)  ขอสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  1  ชุด 
             (ข)  บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
                                (ค)  สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด 

(3) เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิมให              
รายงานไปยังสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  ภายใน  7  วันทําการ  นับต้ังแต
วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผูนั้น 

(4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขา      
สอบ  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไวเดิม ใหรายงาน
ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยดวนท่ีสุด 

สวนท่ี  4 
การคัดเลือก 

  ขอ  102    การคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
ตามขอ 54 (4)   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ี
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คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เหน็สมควรอาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบล 
เปนผูดําเนนิการแทนก็ได  เวนแตการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหมีระดับท่ีสูงข้ึน  ให  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เปนผูดําเนินการคัดเลือก  

  ขอ  103    การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   
ใหดําเนินการได  4  กรณี ดงันี้ 

(1) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนใน
ระดับควบ   สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

(2) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนนอก
ระดับควบ    สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  

(3) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบล   เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนนอก
ระดับควบ   สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(4) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน  

  ขอ  104    การคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนใน
ระดับควบ   สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ   ตามขอ 103 (1)  ใหองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก    

 การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑ        
และเง่ือนไข ดงันี้ 
      (1) พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง   ตามท่ีกําหนดในหมวด  9   วาดวยการเล่ือนและ 
แตงต้ังพนกังานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน    
      (2) ใหดําเนนิการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล   และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี       
ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น  

    (3) ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคล   และประเมินผลการ             
ปฏิบัติงานตาม (2)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(ก)  ขอมูลเกีย่วกับผูรับการประเมิน 
(ข)  หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนง             

ท่ีจะประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเล่ือนตําแหนง 
(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

    (4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานสวนตําบลท่ีจะผานการประเมินเพื่อแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาท่ี ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือน 
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    (5) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  

  ขอ  105   การคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนอก
ระดับควบ    สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณตามขอ 103 ( 2)  ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เปนผูดาํเนินการ หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูดําเนินการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จงัหวัด) 
กําหนด ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้
      (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง   ตามท่ีกําหนดในหมวด  9  วาดวยการเล่ือนและ 
แตงต้ังพนกังานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
      (2) ใหแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน   จํานวนไมนอยกวา 5 คน กรณี
คณะกรรมการพนังกานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) เปนผูดําเนินการใหมีคณะกรรมการประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล หรือพนกังานสวนทองถ่ิน ผูมีประสบการณเปนกรรมการโดยใหขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนประธาน  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการระดับกองเปนกรรมการ   โดยให
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและเลขานุการ 

       (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ   
ของบุคคล   และประเมินผลงานท่ีผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น 

       (4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)   ดําเนนิการประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
คุณลักษณะของบุคคล   และประเมินผลงานตาม (3)   ตามแบบประเมินทายประกาศนี้   

      (5) พนักงานสวนตําบลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ตองเปน
ผูท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนดในแบบประเมินตาม (4) 
    (6) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  

  ขอ  106    การคัดเลือก เพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
นอกระดับควบ   สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    ตามขอ 103 (3)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เปนผูดําเนินการ  
  การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 
ดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

         (1)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง   ตามท่ีกําหนดในหมวด  9  วาดวยการเล่ือนและแตงต้ัง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
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      (2) ใหแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย        
ผูทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนประธานกรรมการผูแทนสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของและพนกังานสวนตําบลหรือพนักงานสวนทองถ่ินผูมีประสบการณเปนกรรมการ โดยให
ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
           - กรณีเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ 7   ใหแตงต้ัง 
คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบดวย   ผูทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) เปนประธานกรรมการ และผูแทน  สวนราชการท่ีเกี่ยวของ หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมี 
ความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะเปนกรรมการ  โดยใหหวัหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเลขานุการ 

      (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   
ของบุคคล  และประเมินผลงานของพนักงานสวนตําบลผูนั้น 

     (4)  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน 
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
 (ข) หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนง                     
ท่ีจะประเมิน 
 (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเล่ือนตําแหนง 
 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานสวนตําบลท่ีจะผานการประเมินเพื่อแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาท่ี ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือน 
     (6) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ 107 การคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตามขอ 103 (4)    ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปนผูดําเนินการคัดเลือก   
  การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )
ดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(1) แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  จํานวนไมนอยกวา  7  คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือผูแทนพนกังานสวนตําบล เปนกรรมการ โดยให
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ผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ   
และใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

(2) เกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนนิการโดยวิธีการสัมภาษณ   วิธีการประเมิน   
หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยกําหนดรายการดังตอไปนี้ 
              (ก)  การสัมภาษณใหมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน   และใหพิจารณาใหคะแนน
สัมภาษณ  ดังตอไปนี ้
      - ความรอบรู 50 คะแนน  พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนง             
ท่ีจะแตงต้ัง  กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน   กฎหมายท่ีเกีย่วของกับองคการบริหารสวนตําบลในสายงานท่ีปฏิบัติ  หลักการ
บริหาร  รวมท้ังความรูเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
      - ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการแกปญหาใน
ดานตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนา  รวมถึงความสามารถในการประสานงานสวนอ่ืน 
      - บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  25 คะแนน  พิจารณาจากบุคลิกภาพลักษณะดี           
มีความเปนผูนาํ  สุขภาพ  รางกายและจิตใจดี 
              (ข)  คะแนนคุณสมบัติคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ใหพจิารณา ดังนี ้

- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ในตําแหนงสายงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ในระดับปจจบัุน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
- อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
- ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
- วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
- ความผิดยอนหลัง  (วินัย) 5 ป  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 

      (3)   คณะกรรมการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความ        
เหมาะสมกับตําแหนง   หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน  
      (4)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานท่ีดําเนนิการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาท่ีจําเปน  และไมขัดตอเกณฑและวิธีการคัดเลือกนี ้ แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวนัดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทําการ 
      (5)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก    โดยระบุรายละเอียด            
ในเร่ือง ช่ือตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงต้ัง  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ
สมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น  วัน   เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  เอกสารและหลักฐานท่ีใช        
ในการสมัคร  เกณฑและวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอความอ่ืนท่ี       
ผูสมัครควรทราบ  โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครกอน        
วันท่ีเร่ิมรับสมัคร  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
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          (6)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาท่ีรับสมัคร   โดยใหมีกําหนดเวลา 
รับสมัครเขารับการคัดเลือกไมนอยกวา  15  วันทําการ 
     (7)  พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก    ตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ังในวันรับสมัคร 
ตามท่ีกําหนดในหมวด  9  วาดวยการเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
และไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนในระดับท่ีจะไดรับการแตงต้ังนั้น   
        (8)   ในกรณีพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  ประสงคจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกในตําแหนงนี้  จะตองยื่นหนังสือรับรองขององคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยู   
วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในประกาศการรับสมัคร 
        (9)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวัน   
ดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทําการ 

(10) ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหเลขานุการคณะกรรมการเสนอรายช่ือพนักงาน 
สวนตําบลท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนและอยูในหลักเกณฑ  
ท่ีจะเล่ือนข้ึนดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังไดตอคณะกรรมการ   โดยขอมูลดังกลาวจะตองประกอบดวย 
รายละเอียดดังนี้ 
             (ก)  รายละเอียดเกีย่วกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   และความตองการของตําแหนง      
ท่ีจะแตงต้ัง   เชน  ขอบเขตของงานในหนาท่ีของตําแหนง   ลักษณะงานเทคนิคและวธีิการทํางาน   การ 
ควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธกบัตําแหนงอ่ืน  และขอมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังอัน
จะเปนประโยชนตอการใชดลุยพินิจของคณะกรรมการ   ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง  เปนตน   
           (ข)  ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับประวัติการรับราชการ  และประวัติสวนตัวของผูสมัคร      
เขารับการคัดเลือก   เสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมท้ังประวัติการศึกษา  การฝก  
อบรม ดูงาน  ประสบการณ  ความสามารถ  ความชํานาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสําคัญพิเศษ            
หรือผลงานท่ีเปนท่ีประจักษในความสามารถของพนักงานสวนตําบล  ประวัติทางวินยัในอดีตของพนักงาน
สวนตําบลผูนั้น   ซ่ึงควรเปนขอมูลท่ีเก็บอยางเปนระบบ  และไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณและ 
ทันสมัยอยูเสมอ   
           (ค)  ขอมูลยอนหลัง  2  ป  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของผูสมัครเขา             
รับการคัดเลือกทุกคน และความเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม  และความพรอมหรือ         
ไมพรอมท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงไดใหไวภายในระยะเวลาไมเกนิ 1 ป กอนวนัเสนอขอมูล         
ตอคณะกรรมการ 

    (11)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ  และคะแนนคุณสมบัติแลว        
จัดลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนตํ่าสุด  และใหพจิารณาผูท่ีมีอยูในลําดับท่ีดกีวาจะได        
รับการแตงต้ังกอนผูท่ีอยูในลําดับถัดไป   และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน      
ใหจดัลําดับผูท่ีคะแนนเทากนั   ดังนี ้
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(ก)  ถาคะแนนรวมเทากนัใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ 
     (ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
(ค)  ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 
(ง)  ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพจิารณาจากอายุราชการ 
(จ)  ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
(ฉ)  ถาไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันเดยีวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 
(ช)  ถาไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมี              

อายุแกกวา 
      (12)  เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกตอ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือก
และจัดเรียงลําดับตามผลคะแนน    ตาม (11)  โดยใหระบุคะแนนท่ีไดไวในประกาศดวย  เพื่อจะไดประกาศ
ผลการคัดเลือก และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือก
ตามลําดับตอไป   
      (13)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังผูไดรับคัดเลือก ให
ดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตามลําดับท่ีในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  
      (14)  ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง   และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจใหองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกท่ีเหลืออยูในลําดับท่ี   
ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได   ท้ังนี้             
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  

  ขอ  108    เม่ือไดมีการดําเนนิการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้  ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   ดาํเนินการดังตอไปนี ้
        (1) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด   และสําเนาประกาศรับ         
สมัครเขารับการคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังสํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. )  
กอนเร่ิมรับสมัครไมนอยกวา  7  วันทําการ 

(2)   เม่ือการคัดเลือกเสร็จส้ินใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 
รายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5  วันทําการนบัแตวัน
เล่ือนและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกตามขอ 104 ขอ 105 หรือขอ 106 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตาม 
ขอ 107   โดยใหสงเอกสารดงัตอไปนี ้

(ก)  สําเนาคําส่ังเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล   1  ชุด 
    (ข)  สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 
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    (ค)  สําเนาประกาศผลการคัดเลือก   1   ชุด 
      (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก  ประกาศรายช่ือผู
มีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดาํเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีกําหนดไวเดิม   ใหรายงานสํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  
( ก.อบต. )  โดยดวนท่ีสุด 

หมวด  5 
การบรรจุและแตงตั้ง 

 
ขอ  109    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล   ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดย
บรรจุและแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุ            
และแตงต้ังผูสอบแขงขันได     โดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
จังหวดั ) อ่ืน  หรือขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือสวน
ราชการอ่ืนในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะบรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอ่ืนท่ีกําหนดคุณวฒิุตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของตําแหนงนั้น  

(2)   เม่ือการคัดเลือกเสร็จส้ินใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 
รายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5  วนัทําการนบัแตวัน
เล่ือนและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกตามขอ 104 ขอ 105 หรือขอ 106 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตาม 
ขอ 107   โดยใหสงเอกสารดงัตอไปนี ้

(ก)  สําเนาคําส่ังเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล   1  ชุด 
    (ข)  สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 
   (ค)  สําเนาประกาศผลการคัดเลือก   1   ชุด 
      (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก  ประกาศรายช่ือ ผู
มีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดาํเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน 
ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไวเดิม ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  โดย
ดวนท่ีสุด 
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หมวด  5 
การบรรจุและแตงตั้ง 

 
ขอ  109    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   เพื่อแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล   ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดย
บรรจุและแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 

กรณีองคการบริหารสวนตําบลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุ            
และแตงต้ังผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวดั ) อ่ืน  หรือขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือสวน
ราชการอ่ืนในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะบรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอ่ืนท่ีกําหนดคุณวฒิุตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของตําแหนงนั้น  

มิใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับในกรณี การบรรจแุละแตงต้ังตาม ขอ 111 ขอ 116     
ขอ 117  ขอ 123   และขอ 133 

ขอ  110    ผูสอบแขงขันได ซ่ึงอยูในลําดับท่ีท่ีจะไดรับบรรจุ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณท่ีีขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบ้ืองตนหรือขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 
อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนัน้ไมได 

  ขอ  111    ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพือ่ประโยชนแกราชการ  องคการ
บริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   อาจบรรจุ
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ   และความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหาร
สวนตําบล  

  ขอ  112    องคการบริหารสวนตําบลที่จะเสนอขอใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาใหความเห็นชอบ   เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการจะตอง  มี
ลักษณะตอไปนี้ 

(1) ลักษณะหนาท่ี  ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   มีความจําเปนท่ี         
จะตองใชบุคลากรผูท่ีมีความรู  ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูชํานาญการ  หรือผูท่ีมีความรู  
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดยีวกัน  

(2) มีการกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบตาม 
(1)  โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหเหมาะสมกบัความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น   เปน
ตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8            
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  ขอ  113    กรณีองคการบริหารสวนตําบล   มีความจําเปนอยางยิ่งเพือ่ประโยชนแก
ราชการท่ีจะตองบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปน   คําช้ีแจง  ประวัติและผลงานของผูท่ีจะบรรจุเขารับราชการ   ซ่ึงจะตองเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถ  และความชํานาญงานสูงในระดับผูชํานาญการ   แลวแตกรณ ี  และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตําแหนงท่ีขอบรรจุและแตงต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวฒิุการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และ
ผลงาน 
ท่ีไดปฏิบัติมา  ตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี ้ ใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) 
พิจารณา 
  ในเหตุผลคําช้ีแจงตามวรรคหน่ึง  ใหแสดงรายละเอียด  ดังนี ้
  (1)  บุคคลท่ีจะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ  ตําแหนงท่ีจะบรรจุ และระดับตําแหนง  
  (2)  รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหนงท่ีจะบรรจ ุ
  (3)  เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 
  (4)  ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้ 

  ขอ  114    กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 113  แตยัง
มิไดกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ  ตามท่ีกาํหนดในขอ 112  (2)    ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอ
กําหนดตําแหนงผูชํานาญการข้ึนใหมหรือปรับเกล่ียจากตําแหนงอ่ืน   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( 
ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณาใหความเห็นชอบกอน  ท้ังนี้ใหดําเนนิการตามท่ีกําหนดในหมวด 2  วาดวยการ
กําหนดตําแหนง  หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี  

ขอ  115    เม่ือ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ไดเหน็ชอบการ 
บรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการ ในตําแหนงใด  ระดับใดแลว  ใหกําหนดอันดับเงินเดือน
และข้ันเงินเดอืนท่ีจะใหไดรับ  โดยข้ันเงินเดือนท่ีจะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในข้ันท่ีไมตํ่ากวาจดุกึ่งกลาง
ระหวางข้ันสูงและข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

ขอ  116    ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )เห็น
วาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน   อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ไดในกรณดีังนี้ 

(1) การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง    หรือทุนขององคการ
บริหารสวนตําบล   เ พื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  

(2)  การบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพเิศษ 

(3)  การบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  อนุมัติใหสวนราชการใดจดัใหมีการศึกษาข้ึน   เพื่อเขารับราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
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(4)  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถมารับการบรรจุได  เม่ือถึง  
ลําดับท่ีท่ีสอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ   เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

(5)  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได  ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ี
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตงต้ัง 

ขอ  117    พนักงานสวนตําบลผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร   เม่ือผูนั้นพนจากราชการทหาร   โดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวาง
รับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  และผูนั้นไม
เปนผูขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม   ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัพนจาก
ราชการทหาร   ใหส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได 

พนักงานสวนตําบล  ซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหน่ึง ใหมีสิทธิไดนับวันรับ 
ราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ   รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และวนัรับราชการเม่ือไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามประกาศนี ้
และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ัง 
ใหออกจากราชการ 

  ขอ  118    เม่ือพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร   ใหองคการบริหารสวนตําบลสงวนตําแหนงในระดับเดยีวกันไวสําหรับบรรจุ 
ผูนั้นกลับเขารับราชการ 

  ขอ  119    พนักงานสวนตําบลผูท่ีไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ 118   
หากผูนั้นประสงคจะขอกลับเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลเดิม  จะตองยื่นคําขอพรอมดวย
หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบท่ีกาํหนดทายประกาศนี ้ภายใน  180 วัน นับแตวันพน
จากราชการทหาร 

  ขอ  120    ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามขอ 119  หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ  ใน
ระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง    หรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง   
และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  อีกท้ังผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจกุลับเขารับราชการ 
ภายใน 180  วันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ส่ัง
บรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมท่ีสงวน ไว  
โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี ้
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    (1)  ในกรณท่ีีผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป แต  
ไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล   โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกินคร่ึงข้ัน 

 ถามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของคร่ึงปท่ีแลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให        
ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดอีกไมเกิน               
คร่ึงข้ัน   
      (2)  ในกรณท่ีีผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล  โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูง
กวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งข้ัน 
      (3)  ในกรณท่ีีผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษของป
ท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพจิารณาตามเกณฑ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ใหส่ัง
บรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิม เพิ่มจาก (2) ไดอีกไมเกนิคร่ึงข้ัน
สําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณคร้ัง สุดทายแตไมครบ   6  
เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ  (1) วรรคสอง 
      ท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตาม (1)  (2) หรือ  (3) นั้น จะตองไมไดรับ
ประโยชนมากกวาผูท่ีมิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงระดับเดิม 

  ขอ  121    ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ  หากผูใดไมเคยไดรับการ
บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป   ซ่ึงตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน  หากจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
สายงานดังกลาว  ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานสวนตําบล ดวย 

ขอ  122    พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหาร กอนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบังคับ   หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดมิ ภายในกําหนดหนึ่ง
รอยแปดสิบวนันับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหนําความท่ีกําหนดไวในขอ 119  และขอ 120  มาใชบังคับ
แกพนกังานสวนตําบลที่กลาวถึงโดยอนุโลม   

ขอ  123    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ   ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกนิส่ีปนับแตวนัไปปฏิบัติงานดังกลาว   ใหส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในองคการบริหารสวนตําบลได 
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ขอ  124    เม่ือคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ   ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ใหพิจารณากําหนดตําแหนงในระดับเดยีวกันสําหรับ
บรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แตไมเกนิส่ีปนับแตวนัไปปฏิบัติงาน
ดังกลาว 

  ขอ  125    ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการกรณีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออก  
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซ่ึงใหนบัเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในองคการบริหารสวนตําบลเดิม  
จะตองยืน่คําขอบรรจุกลับพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบท่ีกําหนด กอนวนัส้ินสุด
กําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไมนอยกวา 30 วัน  

ขอ  126    ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตามขอ  
125   หากเหน็วาเปนเอกสารท่ีถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํางานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
ไมมีความเสียหายและย่ืนคําขอบรรจุกลับภายในกําหนด   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัเดิม     
โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี ้ 

    (1)  ในกรณท่ีีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาว
ต้ังแต  6  เดือนข้ึนไป แตไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลโดยใหรับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกินคร่ึงข้ัน 

 ถามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปปฏิบัติงานเม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาใน         
การปฏิบัติงานของคร่ึงปท่ีแลวมาของผูนั้นกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหส่ังบรรจุผูนั้น   
กลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดอีกไมเกินคร่ึงข้ัน  
      (2)  ในกรณท่ีีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาว
ครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับเงินเดอืนใน
อันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกนิปละหนึ่งข้ัน 
      (3)  ในกรณท่ีีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาว
ต้ังแต 1 ป ข้ึนไปเศษของปท่ีไปปฏิบัติงานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ 6 เดือน ใหส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกวาเดิมเพิ่มจาก (2) ไดอีก
ไมเกินคร่ึงข้ันสําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณคร้ังสุดทาย
แตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ  (1) วรรคสอง 
      ท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดอืนสูงกวาเดิม ตาม (1)  (2) และ  (3) นัน้ จะตองไมไดรับ
ประโยชนมากกวาผูท่ีมิไดออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และตองไมเกินข้ันสูง       ของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 
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  ขอ  127    ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใด        
ไมเคยไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงตองใชวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด  6  วาดวยการยายพนกังานสวน
ตําบล ดวย 

  ขอ  128    พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกอน
วันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับหากออกจากงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหาย และ
ประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินส่ีปนับแตวนัไปปฏิบัติงานดังกลาวใหนาํความท่ีกําหนดไวในขอ 125  และขอ 
126  มาใชบังคับแกขาราชการ ท่ีกลาวถึงโดยอนุโลม 

ขอ  129    พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใชเปนกรณีออกจาก
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ    ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหารสวนตําบล
ตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยืน่คําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ 
ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองไวไมเกิน 60 วนั นับแตวันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียืน่            
ขอกลับเขารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม           

ซ่ึงมีตําแหนงต้ังแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงท่ีจะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบาน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล                  

หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกนั (ถามี) 
(8) สําเนาคําส่ังอนุญาตใหออกจากราชการ 

  ขอ  130    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารตาม ขอ 
129  และประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ  131    การพิจารณาเพื่อบรรจุผูท่ีออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให      
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี ้

(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ การ
ยกเวนในกรณท่ีีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล 
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(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะบรรจุและ
แตงต้ังตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง    
หรือไดรับอนมัุติจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  

(3)  กรณีบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต. ) กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีระดับควบในสายงานใด  ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือก
ไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งท่ีเปนระดับควบในสายงานนัน้ข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเล่ือนระดับ
ตําแหนงอยู และกรณีบรรจแุละแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) 
มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีระดับควบ  ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้นข้ึนบัญชีรอการเล่ือน
ระดับตําแหนงอยู   เวนแตผูท่ีจะกลับเขารับราชการนั้น   เปนผูท่ีออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ   หรือเปนผูท่ีออกจาก
ราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง  

  ขอ  132    การบรรจุและแตงต้ังผูสมัครกลับเขารับราชการตามท่ีประกาศนี้  ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  ส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม  และใหไดรับเงินเดือน   ไม
สูงกวาข้ันท่ีเคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ  133    การบรรจุและแตงต้ังจากขาราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานสวนทองถ่ินอ่ืน 
ผูขอโอนมาเปนพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหมวด 8 

ขอ  134    ผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนกังานสวนตําบลตําแหนงใด   ตองมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒิุใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต. ) รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจําเปน  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  อาจอนุมัติ
ใหแตงต้ังพนกังานสวนตําบลท่ีมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงกไ็ด 

  ขอ  135    ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ใดในองคการบริหารสวนตําบล   หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบ้ืองตนโดย
ไมไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาด
คุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความ
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เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน     
แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี  และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ  หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกนั้น   และถาการเขารับ
ราชการเปนไปโดยสุจริตแลว     ใหถือวาเปนการส่ังใหออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

ขอ  136    การบรรจุและแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   ยงัมิไดกําหนดตําแหนง  จะกระทํามิได 

ขอ  137    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   และแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจ             
ส่ังบรรจุและแตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 

ขอ  138    ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล   ใหมีการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนกังานสวนตําบล  โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน  และ
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการในกรณีท่ีไมผานการ
ประเมินและมีความเหน็วาไมควรใหรับราชการตอไป    ก็ใหส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการไดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหน่ึง   ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนพนักงานสวน
ตําบล   แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
ท่ีไดรับจากราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

  ขอ  139    ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได   หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ       
พิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล   และ 
ขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน  ซ่ึงโอนมาบรรจุและ
แตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบล   ตองทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง 

  ขอ  140    ภายใตบังคับขอ  149 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบล 
ตามขอ 139  ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการเปนตนไป 
  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางจริงจัง   มี
ความเท่ียงธรรมและไดมาตรฐานในอันท่ีจะใหการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  141    ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หนาท่ีราชการไดตามความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี       
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ 
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ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตาม        
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั    
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด   แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล            
( ก.อบต.จังหวัด )  ทราบ 

  ขอ  142    ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาท่ีดแูลการทดลองปฏิบัติ        
หนาท่ีราชการ 
  ใหผูมีหนาท่ีดแูลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  มอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการปฏิบัติ  และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติงาน  การ
ประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

  ขอ  143    ใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตน       
เสนอผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามแบบและวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

  ขอ  144    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  
ซ่ึงอยางนอยตองแตงต้ังจากผูมีหนาท่ีดูแล การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหน่ึงคน  พนักงานสวนตําบล  
ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอีกหนึ่งคน 

  ขอ 145 ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผู
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน     ท่ี
กําหนดไว ในขอ  141  ทําการประเมินสองคร้ัง  โดยประเมินคร้ังแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาแลว
เปนเวลาสามเดือน และประเมินคร้ังท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดอืนเวนแต
คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในแตละคร้ังไดอยางชัดแจง เนื่องจากผู
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลาปวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี  หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลวก็ได 
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอ  149 (2)  เม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาท่ีขยายแลวใหประเมินอีกคร้ังหนึ่ง 

  ขอ  146    ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไมเห็นดวยอาจทําความเหน็แยงรวมไวก็ได 
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  ขอ  147    เม่ือคณะกรรมการไดดําเนนิการตามขอ 145  แลว ใหประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ตามแบบ
รายงานทายประกาศนี ้
       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไมตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในขอ  141                 
ใหรายงานเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลว   หรือเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายตามขอ     149 
(2)  แลว 
       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในขอ  141  ให          
รายงานเม่ือเสร็จส้ินการประเมินแตละคร้ัง 

  ขอ  148    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตาม       ขอ  
147 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการพรอม
แจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานทายประกาศนี ้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.
อบต.จังหวดั )   ภายในหาวนัทําการนับแตวันประกาศ 

  ขอ  149    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ  
147 (2)  ใหดําเนินการดังนี ้
       (1)  ในกรณีท่ีเหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออกจากราชการ  ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 147 และมีคําส่ังใหผูนั้น
ออกจากราชการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  ภายในหาวนั
ทําการนับแตวนัท่ีไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนัน้ทราบ   และสงสําเนาคําส่ังใหออกไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ภายในหาวนัทําการนับแตวันท่ีมีคําส่ัง 
       (2)  ในกรณีท่ีเหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตอไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน  
แลวแตกรณ ี ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูมีหนาท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 
       ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจนส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีขยายแลว  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานวาผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นยังตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนโุลม 

  ขอ  150    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนเดอืนตามประกาศนี้ ใหนับวนัท่ีผู
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย  และใหนับวนั
เขาปฏิบัติหนาท่ีราชการวันแรกเปนวนัเร่ิมตน  และนับวนักอนหนาจะถึงวันท่ีตรงกบัวันเร่ิมตนนัน้ของเดือน



 50 

สุดทายแหงระยะเวลาเปนวันส้ินสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวันสุดทายของ
เดือนนัน้เปนวนัส้ินสุดระยะเวลา 

  ขอ  151    พนักงานสวนตําบลซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ผูใดไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตามวุฒิ  ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลอีก  ให
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ    ดังนี ้

 
(1) กรณีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีไดรับ 

เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน  ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนือ่งไปกับ 
ตําแหนงเดิม   ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในตางสายงานใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาท่ี         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม 
       (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม   ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนือ่งกับตําแหนงเดิม  ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเร่ิม
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม 
       (3)  กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาท่ี         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
เม่ือไดรับบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

ขอ  152    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดแลว   หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม   หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดยีวกับ
ตําแหนงเดิมท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  แตท้ังนี้   ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนัน้ได
ปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก
ทางราชการในระหวางท่ีไดรับแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงท่ี  ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง 

ผูท่ีไดรับแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ใหรับเงิน          
เดือนในข้ันท่ีพึงจะไดรับตามสถานภาพเดมิ และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการท่ีไดรับแตงต้ัง       
ใหดํารงตําแหนงท่ีตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
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ขอ  153    ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงผูบริหารวางลง  ใหองคการ
บริหาร 

สวนตําบลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) ทราบภายใน  
7 วัน นับแตวนัท่ีตําแหนงวาง   และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ดาํเนินการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีวางนั้น  ภายใน  90  วนั นับแตวันท่ีตําแหนงนัน้วางลง สําหรับ
กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงวางและไมประสงคจะแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงนั้น   ให
องคการบริหารสวนตําบลรายงานเหตุผล  ความจําเปนใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด 
)  พิจารณาใหความเหน็ชอบ 
  ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางตามวรรคหน่ึง   
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณาดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี ้    

(1) ใหองคการบริหารสวนตําบลรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหาร 
สวนตําบลอ่ืนมาแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงผูบริหารที่วาง    ภายใน 15 วัน นับแตวนัท่ีมีตําแหนงวางตามขอ 171  
วรรคหน่ึง 
   (2) หากไมสามารถดําเนินการตาม (1) ได  ใหประกาศรับสมัครเพ่ือรับโอน
พนักงานสวนตําบล  ในตําแหนงและระดบัเดียวกับตําแหนงท่ีวาง  เพือ่โอนพนักงานสวนตําบลอ่ืนมา 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีวาง ตามขอ 171 วรรคสอง 

(3) หากไมสามารถดําเนินการตาม (2) ได ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบ 
คัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเล่ือนระดับสูงข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ตามขอ 86 หรือขอ 102 แลวแตกรณี 

(4) หากไมสามารถดําเนินการตาม (3) ได    ใหดําเนินการโดยวิธีการรับโอน 
พนักงานสวนทองถ่ินประเภทอื่น  หรือขาราชการประเภทอ่ืน ตามขอ 179 วรรคสอง  ท้ังนี้ โดยใหดําเนินการ
รวมกับการโอน   โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ดวย  และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนง         ไมตํ่า
กวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
   ในการดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางตาม 
วรรคหน่ึง  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาเห็นวามีเหตุผล  ความจําเปน
และเพื่อประโยชนตอราชการขององคการบริหารสวนตําบล   จะดําเนนิการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีวาง  โดยใชวิธีการใดวิธีการหนึง่หรือหลายวิธี   ซ่ึงไมเปนไปตามลําดับตามท่ีกําหนดในวรรคสอง
ก็ได  โดยใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานสวน
ตําบล ( ก.อบต. )  เพื่อใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) เห็นชอบกอน 
   กรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ไมสามารถดําเนินการ
สรรหาบุคคล  เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีวางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง  ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั)รองขอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) 
ภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลา  90  วัน นับแตวันท่ีตําแหนงวางเพ่ือพจิารณา  และเม่ือมีมติเปน
ประการใดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และประธานกรรมการบริหารองคการ
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บริหารสวนตําบลท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.
อบต. ) นั้น 
 

หมวด  6 
การยาย 

  ขอ  154    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึง่ ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีก
ตําแหนงหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
( ก.อบต.จังหวัด ) และพนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น   
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   

  ขอ  155    การยายพนักงานสวนตําบล ใหพจิารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ  การพัฒนาพนกังานสวนตําบลเปนหลัก และความจําเปนอ่ืน ๆ  ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานของ
ราชการประกอบดวย 

  ขอ  156    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึง่ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
สายงานเดิม  ใหส่ังยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัเดิม และใหไดรับเงินเดือนในข้ันเดิม  ท้ังนี้ ให
พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามขอ  155  

  ขอ 157  การยายพนกังานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง กรณท่ีีไมทราบแนชัดวาวุฒิการศกึษาใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานท่ีจะ 
แตงต้ังใหมหรือไม ใหหารือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ทุกกรณ ี

  ขอ 158    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอ่ืนใน
สายงานผูปฏิบัติ ใหพนักงานสวนตําบลทีจ่ะขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนจะตองดํารงตําแหนง
ในระดับเดยีวกันและตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังใหม โดยไม
จําเปนตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของมากอน แตใหคํานึงถึงสิทธิของ
พนักงานสวนตําบลในการเลื่อนระดับในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( เล่ือนไหล ) ดวย ซ่ึง
อาจทําใหพนกังานสวนตําบลมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานไมครบตามหลักเกณฑการเล่ือน
ระดับ 
ดังกลาวได โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี ้

(1) การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับเดยีวกัน  
ตองแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดยีวกันและตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(2) การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนตางระดับกนั และ 
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มิใชเปนการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3  ใหดําเนนิการ  ดังนี ้
(ก) ใหพนกังานสวนตําบลผูประสงคจะขอรับการแตงต้ังเสนอคํารองขอยายไปดํารง 

ตําแหนงในสายงานอ่ืน 
(ข) ใหพิจารณาแตงต้ังจากพนกังานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนั้นกอน 

เปนลําดับแรก  หากไมมีผูประสงคจะขอยาย  จึงพจิารณาจากพนกังานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลอ่ืน เปนลําดับถัดไป 
  (ค) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงต้ัง  ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลและประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประเมินบุคคลเพื่อความ
เหมาะสมกับตําแหนงของสายงานท่ีจะแตงต้ังใหมตามแบบประเมิน 
  (ง) ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนจะตองไดคะแนนจากผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาแตละคนไมตํ่ากวารอยละ 60 
  (จ) กรณีมีผูขอรับการแตงต้ังเกินกวาจาํนวนตําแหนงวางใหนําคะแนนผลการประเมินของ
ผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกนั  แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการพนกังานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เหน็ควรกําหนดรายการ
ประเมินเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ  การทดสอบก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได  กรณีมีคะแนนเทากันให
จัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ  บัญชีดังกลาวใหมีอายุ 1 ป นับแตวนัท่ีคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เหน็ชอบ การแตงต้ังใหแตงต้ังเรียงลําดับท่ีในบัญชีดังกลาว 
  (ฉ) การแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนโดยการโอนใหองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัดของผูขอโอนเปนผูประเมินแลวสงผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบล ท่ี
จะรับโอนดําเนินการตอไป 
  (3) การยายพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป  ให
ดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก   หลักเกณฑและวิธีการสอบใหเปนไปตามขอ  86  ถึงขอ  101   
ยกเวนกรณีดังตอไปนี ้
   (ก) การยายผูดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 
ข้ึนไป หรือสายงานนกับริหารงาน ใหดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงเปนสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 3  
ข้ึนไป  จะตองดํารงตําแหนงในระดับเดยีวกันและมีคุณวฒิุตรงตามท่ีกําหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของสายงานท่ีจะแตงต้ังใหม 
   (ข) การยายพนักงานสวนตําบลที่มีคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  (ก.อบต.) กําหนดไวตามขอ 79   
   (ค) การยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึน และไมเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3  ผูนั้นตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงท่ีอยูในสายงานท่ีจะยาย  และบัญชี
การสอบแขงขันไดยังไมถูกยกเลิก 
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   (4) การยายพนักงานสวนตําบลไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เล่ือนไหล)  พนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองผานการประเมินบุคคลและการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล 
   

ขอ 159    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใด ใหดํารงตําแหนงในสายงาน 
ผูบริหาร    ใหกระทําได  ดังนี้ 
   (1)  การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงในสายผูบริหารไปดํารงตําแหนงใน
สายผูบริหารตําแหนงอ่ืน  จะตองยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดยีวกับตําแหนงของสายงานท่ีจะแตงต้ังใหม
และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานท่ีจะแตงต้ังใหม 
   (2) การแตงต้ังพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงในสายผูปฏิบัติงานไปดํารง
ตําแหนงในสายผูบริหาร  ใหดําเนินการโดยวิธีการณสอบคัดเลือกตามขอ 86  ถึงขอ  101    

 ขอ  160    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสาย
งานท่ีจะแตงต้ังใหม   และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนง 
สายงานท่ีจะแตงต้ังใหม 

  ขอ  161    การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสาย
งานท่ีตํ่ากวาตําแหนงสายงานเดิม  หรือมีระดับตํ่ากวาเดมิ   หรือยายพนักงานสวนตําบลในตําแหนงสาย
ผูบริหารไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน   ใหกระทําไดตอเม่ือพนักงานสวนตําบลผูนั้นสมัครใจ   
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  
  ในการยายพนกังานสวนตําบลตามวรรคหน่ึง    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ   โดย
ใหไดรับเงินเดอืนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือน
ของอันดับเดิม   ตามตารางเทียบข้ันเงินเดอืนแตละอันดบัท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับ  เม่ือไดรับแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงทายประกาศนี ้ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ี
ไดรับแตงต้ังอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง 

  ขอ  162    ในการส่ังยายพนกังานสวนตําบลไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน    ให
คํานึงถึงโอกาสในความกาวหนาของพนักงานสวนตําบลในการเล่ือนระดับสูงข้ึนในตําแหนงท่ีกําหนดสําหรับ 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณดวย   ซ่ึงอาจทําใหพนกังานสวนตําบลผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีแตงต้ังใหมไมครบตามหลักเกณฑการเล่ือนระดับดังกลาวได 

  ขอ  163    เม่ือมีคําส่ังยายพนกังานสวนตําบลไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดแลว  ให 
ผูบังคับบัญชาแจงหนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว  ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นทราบ 
ในวนัท่ีไปรายงานตัวรับมอบหนาท่ี  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในตําแหนงนัน้ตอไป  
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หมวด  7 
การโอน 

  ขอ  164    การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่ง  ใหโอนและแตงต้ังจากพนักงาน
สวนตําบล   ในกรณใีดกรณหีนึ่ง   ดังนี ้
  (1)  ผูสอบแขงขันได  หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงท่ีจะแตงต้ังนัน้  หรือผูไดรับ                  
การคัดเลือกเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนั้น   

(2) ผูขอโอนหรือผูไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล   ( ก.อบต. 
จังหวดั )  ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหาร  สวน
ตําบลอ่ืน  มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับท่ีไมสูงกวาเดมิ  ตามขอ 171 
  (3)  ผูขอโอนโดยการโอนสับเปล่ียนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดยีวกัน        
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูขอโอนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร  
สวนตําบลตามขอ 175 
  (4) ผูท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) ไดมีมติใหโอนจากองคการ
บริหารสวนตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจังหวัดเดยีวกัน ตามขอ 176 
  (5) ผูท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) ไดมีมติใหโอนจากองคการ
บริหารสวนตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในตางจงัหวัดกัน  ตามขอ 177 

ขอ  165    ในการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได  หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ี              
ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล  หรือการแตงต้ังพนักงานสวนตําบล 
ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดาํรงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล และผูสอบแขงขันได 
ผูไดรับคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน   ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับการคัดเลือก
นั้นเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะบรรจุ
หรือแตงต้ังนัน้  เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขัน
ได   ไดรับคัดเลือกในกรณีพเิศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน  สอบคัดเลือกได   หรือไดรับคัดเลือก   แลวแต
กรณีใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
  ขอ  166    ในการโอนพนักงานสวนตําบลผูสอบแขงขันได   ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ี
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน   ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับคัดเลือก  ใหดําเนินการ  ดงันี้ 

(1) กรณีการโอนภายในจังหวดัเดียวกันใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอน 
มีหนังสือแจงความประสงคจะรับโอนใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะโอนทราบ   และใหองคการ 
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บริหารสวนตําบลของผูท่ีจะโอน   เสนอเร่ืองการใหโอนพนักงานสวนตําบลนั้น  ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนตางจังหวัดกนั  ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอนมี 
หนังสือแจงความประสงคจะรับโอนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.
จังหวดั )  ใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะโอนทราบ  และใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะ
โอน  เสนอเร่ืองการใหโอนพนักงานสวนตําบลใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  167    ในการออกคําส่ังรับโอนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ
รับโอน  และการออกคําส่ังใหพนกังานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
สังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ของแตละแหง ตามขอ  165  และ
ขอ 166  ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงประสานกัน เพื่อออกคําส่ังการรับโอนพนักงานสวนตําบล   
และการใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาท่ี โดยกําหนดใหมีผลในวนัเดียวกนั   

  ขอ  168    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือ 
ไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน   ดังนี ้
      (1)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัเดิม  และผูนัน้ไดรับเงินเดอืนตํ่ากวา หรือ      
เทาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ   แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในข้ัน      
ท่ีไดรับอยูเดิม 
      (2)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงกวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือนตํ่ากวา
หรือเทาคุณวฒิุ  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขันในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดบัเดิม  ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือน
แตละอันดับท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับเม่ือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี ้
      (3)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัตํ่ากวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา           
คุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันได   หรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ี         
มีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดาํเนินการสอบแขงขันในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดบัเดิม  
ตามตารางเทียบข้ันเงินเดอืนแตละอันดับท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับเม่ือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ทายประกาศนี ้ และหากผูนัน้ไดรับเงินเดอืนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขัน
ไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท่ีไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน  ใหไดรับ 
เงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมี 
เหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันนั้น 
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  ขอ  169    ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลจะดําเนนิการใหพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได   หรือไดรับ 
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน   ซ่ึงไดรับเงินเดอืนสูงกวาคุณวุฒิ   
ใหไดรับเงินเดอืนตามคุณวฒิุก็ได   หากมีการระบุเง่ือนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศ
สอบแขงขัน   หรือคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันในคร้ังนั้น 

  ขอ  170    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
หรือไดรับคัดเลือกท่ีมิใชกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน  ไดรับเงินเดอืนตามท่ีกําหนดใน
หมวด  3  วาดวยอัตราเงินเดอืนและวธีิการจายเงินเดือน   และประโยชนตอบแทนอ่ืนแลวแตกรณ ี

ขอ  171    ภายใตบังคับขอ 153 และขอ 164  เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม  คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   อาจมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตาํบลจาก 
องคการบริหารสวนตําบลอ่ืนท่ีประสงคขอโอนมาเปนพนักงานสวนตาํบลในตาํแหนงผูบริหารท่ีวางของ 
องคการบริหารสวนตําบลนัน้ได    โดยประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของได 
ตกลงยนิยอมในการโอนน้ันแลว  และองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 15 วัน นบัแตวันท่ีตาํแหนงนั้นวางลง  เม่ือ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลออกคาํส่ังแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในระดบัท่ีไมสูงกวาเดิม และ
ไดรับเงินเดือนในขั้นท่ีไมสูงกวาเดิม 
  ในกรณีการโอนพนักงานสวนตําบลมาแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูบริหารท่ีวาง เม่ือพน 
ระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ดาํเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนด    
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
  (1) แตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือก   จํานวนไมนอยกวา 7 คน  ตามหลักเกณฑท่ี 
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 
  (2) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล ( ก.อบต.จังหวัด )   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ
คัดเลือก   กําหนดคุณสมบตัขิองผูท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   และประกาศใหพนักงานสวนตําบลทราบเปน
การท่ัวไป 
  (3) ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคดัเลือกผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและไดแจง
ความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณา 

  ขอ  172    ในการพิจารณาการโอนพนักงานสวนตาํบลตามขอ 171  ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล 
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 ( ก.อบต.จังหวัด ) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน จํานวนไมนอยกวา 7 คน   ดังนี ้
(1) กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) ท่ีคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) เห็นสมควร      เปนประธานกรรมการ 
                                (2)   ประธานกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล        เปนกรรมการ 
 ท่ีมีตําแหนงวางหรือผูแทน   
                          (3)  ผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 2 คน        เปนกรรมการ 
                                (4)  ผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 3 คน                เปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  แตงตัง้ขาราชการหรือพนกังาน
สวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมประสงคเปนกรรมการ  
ตาม (2)  ใหแตงต้ังผูท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเปนกรรมการแทน              

กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนท่ีแตงต้ังจากผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ  
ตาม (3)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) พจิารณาแตงต้ังจากหัวหนาสวน 
ราชการประจําจังหวดั ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแตระดับ 7  ข้ึนไป   ในสังกัดสวนราชการนั้น หรือนายอําเภอในจังหวัดนัน้ 
  กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนท่ีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ  ตาม  (4)  ให
คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) พจิารณาแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมีความรูความสามารถหรือผูมีประสบการณ 
ในดานการบริหารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง  ดานกฎหมาย และงานดานทองถ่ิน  ซ่ึงอาจเปน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือบุคคลท่ัวไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว 
  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน   ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวดั) พจิารณาแตงต้ังจากขาราชการพลเรือน  หรือพนักงานสวนตําบลตําแหนงไมตํ่ากวา 
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี ้
  ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพจิารณารับโอน ทําหนาท่ีในงานดานธุรการ             
ตาง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  และท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 173    หลักเกณฑการคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  และการกําหนดคณุสมบัติของผูท่ีมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือกเพื่อโอน    ใหนําหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงต้ังใหมีระดบัสูงข้ึนตามท่ีกําหนดในหมวด 4  วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
  ขอ  174    ใหคณะกรรมการคัดเลือก  ดาํเนนิการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและ     
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก   แลวประกาศผลการ         
คัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณารับโอน 
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  ขอ  175    ภายใตบังคับขอ 164   เพื่อประโยชนแกราชการ  องคการบริหารสวนตําบล 
อาจโอนสับเปล่ียนตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงเดียวกนัได  โดยความสมัครใจของพนักงานสวน
ตําบลผูโอน  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
เกี่ยวของไดตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว   ใหองคการบริหารสวนตําบลที่เกีย่วของเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( 
ก.อบต.จังหวดั ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ออกคําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีไมสูงกวาเดิม   และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม 
  การโอนพนักงานสวนตําบลอ่ืน มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบล  อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน   และไดรับความยินยอมจากประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอนนั้น    เม่ือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลออกคําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม  และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูง
กวาเดิม 
  การโอนพนักงานสวนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิมอาจกระทํา  ได
ตอเม่ือพนักงานสวนตําบลผูนั้นสมัครใจ   และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )   ในการนี้  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ตองพิจารณาโดยคํานึงถึง
เหตุผลความจาํเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  โดยกําหนดใหไดรับเงินเดอืนในข้ันท่ีเทียบไดตรงกนั
กับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบข้ันเงินเดือนแตละอันดับท่ีพนกังานสวนตําบลจะไดรับ   
เม่ือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้  แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น 
   
  ขอ 176 ภายใตบังคับขอ 171 และขอ 175 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนท่ีสําคัญเปน
ประโยชนตอราชการขององคการบริหารสวนตําบลโดยสวนรวม  คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวดั) อาจพจิารณาและมีมติใหความเห็นชอบใหโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
มาแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่งในจังหวดัเดียวกนัได โดยใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม  และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม 

ขอ 177 กรณีมีปญหาขัดแยงระหวางพนักงานสวนตําบลกับประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล  และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลภายในจงัหวัดเดยีวกันไดตามขอ 176  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) รอง
ขอใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เพื่อพิจารณา 

ในกรณีมีตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวางลงหลายตําแหนงพรอมกันใน
หลายองคการบริหารสวนตําบลและในหลายจังหวัด  เพือ่ประโยชนของราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยรวม  และเพื่อใหพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงมีโอกาสโอนไป
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในระหวางองคการบริหารสวนตําบลดวยกันได  คณะกรรมการกลางพนักงานสวน



 60 

ตําบล (ก.อบต.) อาจพิจารณาและมีมติตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลรองขอในการโอนพนักงานสวนตําบล  โดยให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติตามมติ นั้น 

ในการพจิารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึง   และ
วรรคสองใหพจิารณาถึงเหตุผล  ความจําเปน  ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  เหตุผลความ
ประสงคของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบลที่เกี่ยวของ  แลวแต
กรณี โดยใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) เปนผูรับเร่ืองราวและตรวจสอบขอเท็จจริง
ดังกลาวแลวเสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ขอ  178    การโอนพนักงานสวนตําบล ตามขอ 164 ขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และขอ 177 ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังรับโอนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบลดังกลาว  
ใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได  สอบคัดเลือกได  หรือไดรับคัดเลือกตามขอ 164 หรือตําแหนงท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงใด ตามขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และขอ 177  และ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมมีคําส่ังใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนง     
ท้ังนี้ ใหกําหนดวันท่ีในคําส่ังรับโอนและคําส่ังใหพนจากตําแหนงใหมีผลในวันเดียวกัน 

การส่ังโอนพนักงานสวนตําบล   และการส่ังใหพนกังานสวนตําบลพนจากตําแหนงตาม
วรรคหน่ึง  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  

หมวด  8 
การรับโอน 

ขอ  179  การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใช
ขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุและแตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบล  ใหรับโอนและ 
แตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีจะแตงต้ังโดยกรณี
พิเศษตามขอ 116 (2)  โดยใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดอืนเทากับ 
เงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิม แตถาไมมีข้ันเงินเดือนเทากับเงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในข้ันท่ีเทียบไดตรงกนักับข้ันเงินเดอืนท่ีไดรับอยูเดิม   ตาม
ตารางเปรียบเทียบข้ันเงินเดอืนแตละอันดบัท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับ เม่ือไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงทายประกาศนี้  แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ี
สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ 
  การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหน่ึง   
มาบรรจุและแตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบล ในตําแหนงผูบริหาร ใหรับโอนและแตงต้ังเปนพนกังาน 
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สวนตําบลจากผูไดรับการคัดเลือก   ตามหลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดตาม   ขอ  153 ขอ 164 และขอ 
171  โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือน ในข้ันท่ีไมสูงกวาเดมิ 

ขอ  180    ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อ
ประโยชนแกราชการ   องคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน  หรือขาราชการ
ประเภทอ่ืนท่ีไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ท่ีมีความประสงคจะขอโอนมาแตงต้ังเปน
พนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนกังานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   โดยใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ  ประสบการณการทํางาน 
และความชํานาญการของผูท่ีจะขอโอนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ เม่ือคณะกรรมการพนกังาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ไดพจิารณาใหความเห็นชอบแลวใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลส่ังรับโอน  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานสวนตําบล    สวนจะบรรจุและแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือน  เทาใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
จังหวดั ) เปนผูกําหนด  แตจะตองไมสูงกวาพนกังานสวนตําบลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญ
ในระดับเดยีวกัน 

ขอ  181    การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมา
บรรจุและแตงต้ังเปนพนกังานสวนตําบลตามขอ  179  และขอ  180   ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหรับโอนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลว   ใหมีหนังสือแจง
การรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูท่ีจะโอนออกคําส่ังใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาท่ี   ท้ังนี้ให
กําหนดวนัท่ีในคําส่ังรับโอนและคําส่ังใหพนจากตําแหนงเปนวันเดยีวกัน 

การออกคําส่ังรับโอนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลตาม                  
วรรคหน่ึงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )   ใหความเห็นชอบกอน 

ขอ  182    การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมา
บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบล   ตองอยูภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (1)  ตําแหนงท่ีจะนํามาใชในการรับโอน   ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน  
    (2)  ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม                     

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น 
    (3)  ผูใดไมเคยไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีใชวุฒิต้ังแตระดับ               

ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน  หรือไมเคยไดรับ    
แตงต้ังโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเ หตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารง
ตําแหนงท่ีตองใชวุฒิต้ังแตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้   เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน   
หากจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป  ผูนั้นจะตองเปนผูสอบ              
แขงขันไดในตําแหนงสายงานท่ีจะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนั้นยังไมยกเลิก 
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    (4)  การรับโอนเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน 

    (5) การรับโอนเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงสายงานน้ันข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู  หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนง           
สายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการแตงต้ังอยู 

ขอ  183    เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ      
ผูท่ีโอนมาตามท่ีกําหนดในหมวดนี้   ในขณะท่ีเปนพนกังานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการประเภทอ่ืนนั้น
เปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล 

หมวด  9 
การเล่ือนระดับ 

ขอ  184    การเล่ือนพนักงานสวนตําบลข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ให
เล่ือนและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันได   หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนัน้ได หรือจากผูไดรับคัดเลือก
เพื่อดํารงตําแหนงนัน้  

ขอ  185    การเล่ือนและแตงต้ังผูสอบแขงขันได  หรือผูสอบคัดเลือกได ใหเล่ือนและ    
แตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแลวแตกรณี  สําหรับการเล่ือนและ 
แตงต้ังจากผูไดรับคัดเลือก   ใหเล่ือนและแตงต้ังตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความ
ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถแลว 

ขอ  186    การเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล ใหดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
จากผูสอบแขงขันได ใหเล่ือนและแตงต้ังได  ดังนี ้
      (1)  เล่ือนและแตงต้ังผูซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ใหดํารง
ตําแหนงนั้น 
      (2)  การเล่ือนกรณีดงักลาว จะเล่ือนข้ึนแตงต้ังไดตอเม่ือถึงลําดับท่ีท่ีผูนั้นสอบแขงขันได 
ตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได   สําหรับเงินเดือนท่ีไดรับใหเปนไปตามคุณวฒิุท่ีประกาศรับสมัคร
   
      (3)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด  4  วาดวย
การคัดเลือก  
      (4)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและแตงต้ัง
ตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
จังหวดั ) 
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  ขอ  187    การเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล ใหดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
จาก ผูสอบคัดเลือกได ใหเล่ือนและแตงต้ังได  ดังนี ้

(1) หลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงใน
สายผูบริหารตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 

(2) คุณสมบัติเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการ 
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับท่ีจะแตงต้ัง  

(3) วิธีการ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหถือปฏิบัติตามขอ 86 ถึงขอ 101 
(4) การแตงต้ัง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและ

แตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวดั) 

  ขอ  188    การเล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล   ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตาํแหนงระดับควบจากผูไดรับคัดเลือก   

    (1)  เล่ือนและแตงต้ังในระดับควบข้ันตน  ไดแก เล่ือนและแตงต้ังผูท่ีไดรับเงินเดอืน 
ยังไมถึงข้ันตํ่าและผูท่ีไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึน            
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนโดยไมเปล่ียนสายงาน   ดังตอไปนี ้
          (ก)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น                 
          (ข)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น  

         (ค)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น  
      (2)  เล่ือนและแตงต้ังในระดับควบข้ันสูง ไดแก เล่ือนและแตงต้ังผูท่ีไดรับเงินเดือนไม   
ตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนโดย
ไมเปล่ียนสายงาน ดังตอไปนี้ 
          (ก)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น  
          (ข)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น  
          (ค)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 5  ของสายงานนั้น 

    (3)  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงในระดับท่ีจะแตงต้ัง  
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    (4)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินทายประกาศกาํหนดนี ้
      (5)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและแตงต้ังโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   และใหมีผลไมกอนวันท่ี
ผูบังคับบัญชาช้ันตนบันทึกความเหน็วาควรเล่ือนระดับได 
   ในการดําเนินงานตามวรรคแรก  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล มีคําส่ังเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึน  กรณีท่ีมีความเหน็วาสามารถเล่ือนระดับสูง
ข้ึนได  กําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผูขอเล่ือนระดับเสนอเร่ืองตอผูบังคับบัญชาช้ันตน 

  ขอ  189    การเล่ือนและแตงต้ังผูท่ีดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4               
ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
สูงข้ึน 
      (1)  ไดรับวฒิุท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   โดยไดรับ      
ทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 116 (1)  
      (2)  ไดรับวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพเิศษตามขอ 116  (2)  
      (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ใหดาํเนินการตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการ 
คัดเลือก  
      (4)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและแตงต้ังโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 

  ขอ  190    การเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   ในตําแหนงสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
      (1)  ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก        
ของสวนราชการ  ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนง 
ไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้
          (ก)  ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3     หรือ 
4 สําหรับระดับ 5  ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
          (ข)  ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4  หรือ 5 
สําหรับระดับ 6  ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง  
      (2)  ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานท่ีใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 
          (ก)  ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
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          (ข)  ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ท้ังนี้  การกาํหนดตําแหนงตาม (1) และ (2) ระดับตําแหนงท่ีจะปรับปรุง  ตองไมสูงกวา
ระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดบักองหรือเทียบเทาท่ีตําแหนงนั้นสังกัด 
      (3)  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เห็นชอบกําหนดตําแหนงและ
ระดับตําแหนงตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   
ยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 1 ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานท่ี 
เร่ิมตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตาม (1) ใหดําเนนิการไดเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและ 
มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดงักลาว   และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด  
      (4)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนใหดําเนนิการไดคร้ังละไมเกนิ 1 ระดับ  การจะ   
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะหหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   พิจารณาโดยใชแบบประเมิน
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  (สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2)  ซ่ึงใชสําหรับการ
ปรับระดับตําแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจาก
ระดับ 2 ข้ึนเปนระดับ 6 เทานั้น 
      (5)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวเิคราะหดังกลาว  ในช้ันแรก   ตองมีคําบรรยาย 
ลักษณะงานของตําแหนงท่ีกําหนดไวเดิมและท่ีกําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน     
อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  โดยการสัมภาษณตัวพนกังานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพื้นท่ี  การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้น 
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    
      (6)  หลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ัง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้  
          (ก)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1  ข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ 4 ของสายงานน้ัน 
          (ข)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1   ข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ 5 ของสายงานน้ัน 
          (ค)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2   ข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ 5 ของสายงานน้ัน 
          (ง)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2    ข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ 6 ของสายงานน้ัน 

    (7)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวนัยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
                      (ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี           
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับท่ี 
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จะแตงต้ัง และ  
         (ข)  เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสายงานท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ัง  ใน

ระดับท่ีตํ่ากวาระดับของตําแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ัง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดย      ไม
อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกลูได เชน จะเล่ือนเปนนายชางโยธา 6 ตอง     เปน
นายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน ในกรณท่ีีระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวม 
หลายๆ  ชวงเวลาแลวครบ 2 ป  คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) อนุโลมใหนบัเวลาการ
ดํารงตําแหนงดังกลาวได และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ี          
แตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ัง   ดังนี ้
 

คุณวุฒิ เล่ือนข้ึนดํารงตําแหนง   

 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ตําแหนงในสายท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี ้
- ปวช.หรือประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี ้

 
9 ป 
8 ป 

 
6 ป 

 

 
11 ป 
10 ป 

 
8 ป 

 

 
13 ป 
12 ป 

 
10 ป 

ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 

- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี ้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี ้
 

 
7 ป 
6 ป 

 
9 ป 
8 ป 

 
                -  การนับระยะเวลาตาม  (ค)  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานอ่ืน  ซ่ึงเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวไดตาม
บัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานสวนตําบล   ท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกือ้กูลกัน 

-  การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม        
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้เทานัน้ และใหพจิารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลเปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลัง
จากการบรรจุเขารับราชการจะตองยืน่ขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลกอนจึงจะนําคุณวุฒิ
นั้นมาใชในการพิจารณาได  
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  (ง)  ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดอืน   ดังตอไปนี้ 

  - เล่ือนระดับ 4  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ่ากวา                   
ข้ัน  6,700 บาท   และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมตํ่ากวาข้ัน  6,360 บาท 

  - เล่ือนระดับ 5  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ่ากวา                   
ข้ัน  8,190 บาท  และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมตํ่ากวาข้ัน 7,780 บาท 

  - เล่ือนระดับ 6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ่ากวา                     
ข้ัน 10,080 บาท  และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมตํ่ากวาข้ัน  10,080  บาท 
      (8)  วิธีการเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน   
          (ก)  ตําแหนงท่ีตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เพือ่พิจารณาอนมัุติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเม่ือผูดํารงตําแหนง
นั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดังกลาวและลักษณะหนาท่ี
และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาด
ท่ีจะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.
อบต.)  กําหนด 

        (ข)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   ประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน และ 
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทากองเปนกรรมการ   โดยมีหวัหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนกรรมการและเลขานุการ   ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี 

- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนนิการประเมินผลงาน  กําหนดประเภท  
จํานวนผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณท่ีจะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให 
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
   -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้  

(9) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและแตงต้ัง 
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  และใหมีผลไมกอนวันท่ีผาน
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนด 1 เดอืน หลังจากท่ี ก.อบต.จังหวดัใหความ 
เห็นชอบ 

  ขอ  191    การเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 3 
      (1)  ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3 - 5 หรือ               
6 (ว) หรือ 7(ว)  สําหรับระดับ 7(ว)   ใหมีการประเมินเพือ่ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
        ท้ังนี้  การกําหนดระดับตําแหนงท่ีจะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของ                  
หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีตําแหนงนั้นสังกัด       
      (2)  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เห็นชอบกําหนดตําแหนงและ
ระดับตําแหนงตามขอ  (1)  ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล   ยกเวนการจะปรับ
ตําแหนงใดใหเปนระดับ 7(ว) ใหดําเนนิการไดเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติ
ครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดังกลาว   และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกาํหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด   
      (3)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนใหดําเนนิการไดคร้ังละไมเกนิ 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด  ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวเิคราะหหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนง   เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณาโดยใชแบบประเมิน
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ    ( สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 )  ซ่ึงใชสําหรับการปรับ
ระดับตําแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนเปนระดับ 7(ว)  เทานั้น 
      (4)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวเิคราะหดังกลาว ในช้ันแรกตองมีคําบรรยาย 
ลักษณะงานของตําแหนงท่ีกําหนดไวเดิมและท่ีกําหนดใหม  และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจ
ตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทํางานจริงในพื้นท่ี  การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้น 
รับผิดชอบ   หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
      (5)  หลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ัง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้ 
          (ก)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 6  (ว)  ของสายงานนั้น 
          (ข)  เล่ือนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดบั 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนัน้   

      (6)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวนัยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
                      (ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง และ 
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(ข) มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตง 

ต้ังตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  ดังนี ้
 
 

คุณวุฒิ    เล่ือนข้ึนดํารงตําแหนง  
 ระดับ 6 ระดับ 7 

     - คุณวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     - คุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเทา 
     - คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

 
       -  การนับระยะเวลาตาม (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานอ่ืน   ซ่ึงเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  กําหนด    มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่า 
ดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานสวนตําบล    ท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน  
        -  การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ข)   ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้เทานัน้และใหพจิารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลเปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลัง
จากการบรรจุเขารับราชการจะตองยืน่ขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบลกอนจึงจะนําวฒิุนั้น
มาใชในการพจิารณาได  
          (ค) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้   

                         -  เล่ือนระดบั 6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ่ากวาข้ัน  
10,080 บาท   และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมตํ่ากวาข้ัน  10,080  บาท 

              -  เล่ือนระดับ 7  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ่ากวาข้ัน  
12,400 บาท  และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมตํ่ากวาข้ัน 12,400 บาท 
      (7)  วิธีการเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน   
          (ก)  ตําแหนงท่ีตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเม่ือผูดํารงตําแหนง
นั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดังกลาวและลักษณะหนาท่ี
และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาด
ท่ีจะตองปรับระดบัตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.
อบต. ) กําหนด 
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        (ข)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานสวนตําบล   เล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ จํานวนไมนอยกวา 5 คน กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล     (ก.
อบต.) เปนผูดาํเนินการ ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวน
ราชการประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   และพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ผูมีประสบการณปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการโดยใหขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนประธาน และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทากองเปนกรรมการ  
โดยมีหวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและเลขานุการ   ใหคณะกรรมการฯ มี
อํานาจหนาท่ี 
   -  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท 
จํานวนผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณท่ีจะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให 
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
   -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายประกาศนี ้
      (8)  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูส่ังเล่ือนและแตงต้ังโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   และใหมีผลไมกอนวันท่ีผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในกําหนดหน่ึงเดือน  หลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ใหความเหน็ชอบ 

  ขอ  192   การเล่ือนและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ               
ท่ีสูงข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเล่ือนและแตงต้ังไดเม่ือมีตําแหนงในระดบันั้นวาง   โดยวิธีการ           
คัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก 

  ขอ  193    การเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารใหเล่ือนและแตงต้ังได ตาม
หลักเกณฑ    ดังนี้  
  (1)  ตําแหนงผูบริหารระดับ 7    
        (ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
                  (ข) ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
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       (ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
      (ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

  (2)  ตําแหนงผูบริหารระดับ 8  
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ีกําหนดไวใน 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
      (ข) ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
      (ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
        (ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป 

ขอ  194    หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงผูบริหารให 
ดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล  ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขการคดัเลือกท่ีกําหนดในหมวด  4  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ      ตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่
กําหนดในหมวด  12 

  ขอ  195    การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดาํรงตําแหนงผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนใน
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ 192 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเล่ือนและ
แตงต้ัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   และใหมีผลไมกอน
วันท่ีผานการคัดเลือก 

ขอ  196   การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลทีไ่ดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหพนักงานสวนตําบล  ไดรับเงินเดือน 
ท่ีกําหนดในหมวด 3 

  ขอ  197    การเล่ือนพนักงานสวนตําบลที่มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวากระทํา
ผิดวินยัอยางรายแรง  หรือมีคําส่ังลงโทษทางวินยัหรือถูกฟองรองคดีอาญาข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ี 
สูงข้ึน  ใหเล่ือนและแตงต้ังไดต้ังแตวันท่ีผูบังคับบัญชาอาจเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลผูนั้น
ไดเปนตนไป 

หมวด  10 
การเล่ือนขั้นเงนิเดือน 

  ขอ  198    พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมตอตําแหนงหนาท่ี   และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ  ถือวาผูนั้นมีความชอบ
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จะไดรับบําเหน็จความชอบซ่ึงอาจเปนคําชมเชย  เคร่ืองเชิดชูเกยีรติ  รางวัล หรือการไดเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ตามควรแกกรณ ี

  ขอ  199    การเล่ือนข้ันเงินเดอืนพนักงานสวนตําบล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั   และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล    

  ขอ  200   การเล่ือนข้ันเงินเดอืนใหพนักงานสวนตําบล ท่ีอยูในหลักเกณฑตามท่ีกําหนดใน
หมวดนี้   ใหอยูในดุลยพินจิของผูบังคับบัญชาท่ีจะพิจารณา 
  ในกรณีท่ีไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด   ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น
ทราบพรอมท้ังเหตุผลท่ีไมเล่ือนข้ันเงินเดอืนให  

ขอ  201    ในหมวดนี ้
      "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
      "คร่ึงปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 
      "คร่ึงปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวนัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 
      "คร่ึงปท่ีแลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ท่ีผานมาแลวแต
กรณ ี

  ขอ  202    ใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีไดรับมอบหมาย   ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองคร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  กาํหนดในหมวด 12 

  ขอ  203    การเล่ือนข้ันเงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนปละสองคร้ัง ดังนี้ 
      (1)  คร้ังท่ีหนึ่งคร่ึงปแรก  เล่ือนวันท่ี 1 เมษายนของปท่ีไดเล่ือน 
      (2)  คร้ังท่ีสองคร่ึงปหลัง  เล่ือนวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป 

  ขอ  204    การเล่ือนข้ันเงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนไดไมเกนิข้ันสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังนัน้  

  ขอ  205   พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงข้ันในแตละ
คร้ังตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ  และดวยความ
อุตสาหะจนเกดิผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  202  แลว
เห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน  
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(2)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาจนถึงวนัออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนตองไมถูกส่ังลงโทษทาง
วินัยท่ีหนกักวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิข์องตําแหนงหนาท่ีราชการของตนซ่ึงมิใชความ   ผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

ในกรณีท่ีพนกังานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือนและได
ถูกงดเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนัน้
มาแลว   ใหผูบังคับบัญชาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําคร่ึงปตอไปใหผูนัน้ต้ังแตวนัท่ี  1  เมษายน   หรือวันท่ี 1 
ตุลาคม   ของคร้ังท่ีจะไดเล่ือนเปนตนไป 

(3)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(4)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
(6)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษาอบรม

หรือดูงาน ณ ตางประเทศ   ตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาฝกอบรม  และดูงาน  ณ  
ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในคร่ึงปท่ีแลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดอืน 

(7)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมลา   หรือมาทํางานสายเกนิจํานวนคร้ังท่ีประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดย
คํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(8)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเกินยี่สิบสามวนั   
แตไมรวมถึงวนัลาดังตอไปนี้ 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
         (ค)  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไมเกินหกสิบวนัทําการ 
         (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
         (จ)  ลาพักผอน 
         (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากจิสวนตัวและวนั 
ลาปวยท่ีไมใชวันลาปวยตาม (8) (ง)  ใหนบัเฉพาะวันทําการ 
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  ขอ  206    พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนหนึ่งข้ันในแต
ละคร้ังตองเปนผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงข้ันตามขอ 205  และอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัตอไปนี้ดวย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐ          
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนนิการตามความคิดริเร่ิมหรือ
ไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก  หรือมีการ               
ตอสูท่ีเส่ียงตอความปลอดภยัของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนกัเกนิกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง          
ราชการเปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
      (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเปนพิเศษ
และงานนัน้ไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ 

  ขอ  207    การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตาม ขอ  205  และขอ 206  ให
ผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ี
ไดดําเนนิการตามขอ  202   มาเปนหลักในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน   คร้ังท่ีหนึง่และคร้ังท่ีสอง  โดย
พิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวนิัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เปนพนกังานสวนตําบลและขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น  พรอมดวย
ขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล 
  ในการพจิารณารายงานตามวรรคหน่ึง  ใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือแตละระดับท่ีไดรับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ดวย 

  ขอ  208    การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน  ใหนบัชวงเวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  205 (8) (ช)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาเปน
เกณฑ   เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 205  (5) หรือ (6)   ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน
เปนเกณฑพจิารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานสวนตําบลผูใดโอน เล่ือนตําแหนง  ยาย สับเปล่ียนหนาท่ีไปชวยราชการ
ในหนวยราชการอ่ืน  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด  หรือลาไป
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ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  205 (8)  (ช)  ในคร่ึงปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

  ขอ  209  ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ 207  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูใน
หลักเกณฑท่ีจะไดรับการพจิารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามขอ  205  และปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปน
พนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นคร่ึงข้ัน  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ  206  ใหเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกผูนัน้หนึ่งข้ัน 

ในกรณีท่ีพนกังานสวนตําบลผูใดไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน  คร่ึงปแรกไมถึง 
หนึ่งข้ัน  ถาในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงปหลัง   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานคร่ึงปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะ
ไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันสําหรับปนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมี
คําส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนหน่ึงข้ันคร่ึงได  แตผลการ
ปฏิบัติงานท้ังปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหน่ึงหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐ    
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตราย   หรือมีการตอสูท่ีเส่ียง
ตอความปลอดภัยของชีวิต 
      (4)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนกัเกนิกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง             
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดดีวย 

     (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย  ยากลําบากและงาน
นั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปน                   
ผลดีแกประเทศชาติ 
  ในกรณีท่ีพนกังานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเล่ือน
ข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน  แตไมอาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันใหได   เพราะมีขอจํากัดเกีย่วกับ
จํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงปหลัง  พนักงาน
สวนตําบลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไมมีขอจํากัด
เกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดอืนในคราวนัน้  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
อาจมีคําส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดอืนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 
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  ขอ  210   การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงปใหแกพนกังานสวนตําบล  ซ่ึงในคร่ึงปท่ี
แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 205 (8) (ช)   ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาส่ังเล่ือนไดคร้ังละไมเกินคร่ึงข้ันเม่ือผูนั้นกลับมาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ   โดยใหส่ังเล่ือนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีควรจะไดเล่ือน  ท้ังนี้  ใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

  ขอ  211    ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนแตละคร้ัง  ถาประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล เห็นสมควรใหพนกังานสวนตําบลผูใดไดเล่ือนข้ันเงินเดือน  แตปรากฏวาไดมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูนั้นวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงกอนมีคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน  
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวกอน  และใหกนัเงิน
สําหรับเล่ือนข้ันเงินเดือนไวดวย  เม่ือการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ   ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดังนี ้
      (1)  ถาผูถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด   หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ  ใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวได  ถาไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ังใหส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดอืนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไว แมวาผูนัน้จะไดออกจากราชการ
ไปแลวกต็าม 
      (2)  ถาผูถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดข้ัน
เงินเดือน  ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว  ถาไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ังใหงดเล่ือน
ข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวในคร้ังท่ีจะถูกลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใช
เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนใน
คร้ังท่ีจะไดเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร้ังสุดทาย   แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดอืนไวในวันท่ี  30  กันยายนของคร่ึงปสุดทายกอนท่ีผูนัน้จะพนจาก
ราชการ  สวนในคร้ังอ่ืนใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไว 
 
      (3)  ถาผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก 
จากราชการ  หรือมีคําส่ังใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนทุกคร้ังท่ี        
ไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไว 
  การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูท่ีถูกแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงหลายกรณี  ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ  ไป 

  ขอ  212    ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนแตละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  เหน็สมควรใหผูใดไดเล่ือนข้ันเงินเดอืน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  
ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีพนักงานอัยการรับเปนทนายแก
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ตางให   และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืน  ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวกอน  และใหกนัเงินสําหรับเล่ือนข้ันเงินเดอืนไวดวย  
เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา  ดังนี ้
      (1)  ถาศาลพิพากษาวาผูนัน้ไมมีความผิด  ใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวได           
ถาไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีไดรอการ
เล่ือนข้ันเงินเดอืนไว   แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 
      (2)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก   ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการ    
เล่ือนไว   ถาไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไวเกนิหนึ่งคร้ัง  ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวในคร้ังท่ี
ศาลพิพากษาใหลงโทษ   ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเพราะเหตุเกษียณอายตุาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนในครั้งท่ีจะไดเล่ือนข้ัน 
เงินเดือนคร้ังสุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน    ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรอ
การเล่ือนข้ันเงินเดือนไวในวนัท่ี  30  กันยายนของคร่ึงปสุดทายกอนท่ีผูนั้นจะพนจากราชการ  สวนในคร้ัง
อ่ืนใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไว 
      (3)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเล่ือนข้ันเงินเดอืน  ทุก
คร้ังท่ีไดรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนไว 
  การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูท่ีถูกฟองคดีอาญาหลาย    คดี
ใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ  ไป 

  ขอ  213   ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรอการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูใดไว เพราะเหตุถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 211  และเหตุถูก
ฟองคดีอาญาตามขอ  212   ใหผูมีอํานาจดงักลาวรอการเล่ือนข้ันเงินเดอืนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและ
การพิจารณาทางวินยัแลวเสรจ็   และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดอืนตามขอ 211 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ 212 (1) (2) หรือ (3)  แลวแตกรณี  
ท้ังนี้  โดยถือเกณฑจํานวนครั้งท่ีจะตองงดเลื่อนข้ัน เงินเดอืนท่ีมากกวาเปนหลักในการพิจารณา  เวนแต 
ผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  211  หรือตามผล
ของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ  212  กรณใีดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว
ไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณหีนึง่  

 ขอ  214    ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
เห็นสมควรเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนเพือ่ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวนัท่ี  30  
กันยายนของคร่ึงปสุดทายกอนท่ีจะพนจากราชการ 
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  ขอ  215    ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
เห็นสมควรเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันท่ี 1 เมษายน  หรือ
วันท่ี 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ  หลังวันท่ี 1 เมษายนหรือวันท่ี 1 ตุลาคม  แตกอนท่ีจะ
มี     คําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนในแตละคร้ัง  ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืนจะส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันท่ี 1 เมษายนหรือวันท่ี 1 ตุลาคมคร่ึงปท่ีจะไดเล่ือนนัน้ก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจากราชการ
เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไปกอนท่ีจะมีคําส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือนเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จะส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันท่ี 30 กันยายนของคร่ึงปสุดทายท่ีจะไดเล่ือนนั้นกไ็ด 

  ขอ  216    พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะเล่ือนข้ันเงินเดือนไดคร่ึงข้ันตาม
ขอ  205  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา  หรือการมาทํางานสายตามท่ี
กําหนด  แตประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเหน็สมควรเล่ือนข้ันเงินเดือนให
โดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิศษ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสนอ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เพือ่พิจารณาอนมัุติใหส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนการ
เฉพาะราย 

  ขอ  217    การเล่ือนข้ันเงินเดอืนพนักงานสวนตําบล ใหดาํเนินการตามขอ  199  โดยให
องคการบริหารสวนตําบลตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหมวดน้ี   
และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลทุกตําแหนง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักลาว 

ขอ  218    ในการกําหนดโควตาการเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ  กําหนดวงเงินท่ีใชใน การ
เล่ือนข้ันเงินเดอืน  และการกาํหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล   ใหเปนไปตามท่ี  
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  

  ขอ  219    พนักงานสวนตําบลผูใดถึงแกความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ให
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณพีิเศษ    เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ    ท้ังนี้ ใหนาํกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม  

  ขอ  220    ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนของพนกังานสวนตําบลผูถึงแกความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เปนผูมีหนาท่ีรายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ  แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล 
  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษ  ตามวรรคหน่ึง 
ใหกําหนดรายละเอียด  ดังนี ้
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(1) ช่ือพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตาย  และประวัติการรับราชการของพนักงาน
สวนตําบลผูถึงแกความตาย 

(2) รายงานเหตุท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 

(3) ความเหน็ในการเสนอขอใหพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพเิศษเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา  

  ขอ  221    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานดังกลาว
แลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง จํานวนไม
เกิน 3  คน  ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ   
เพื่อพิจารณารายงานการขอเล่ือนข้ันเงินเดอืนกรณีพเิศษของพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

  ขอ  222    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพจิารณารายงานการขอเล่ือนข้ัน 
เงินเดือนกรณพีิเศษตามขอ  220  โดยใหพจิารณา ดังนี ้

(1) พนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(2) เหตุท่ีทําใหถึงแกความตาย  มิไดเกดิจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง ของ

ผูตาย หรือจากความผิดของผูตาย 
(3) ความเหน็ในการพิจารณา สมควรเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนกรณีพเิศษ เพื่อประโยชน

ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

ขอ  223    เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 222  แลว   ใหเสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดอืนใหพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพจิารณา 
  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เสนอเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนกรณพีิเศษและความเห็นตามวรรคหน่ึง   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ  224    การส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  

ผูถึงแกความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูมีอํานาจส่ังตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามขอ  223   
โดยใหมีผลเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเทานั้น 
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  หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน 

 

  ขอ 225   ใหกาํหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 1 กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบล 

ขนาดใหญ 
(ข) องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 2 และ ช้ัน 3  กําหนดใหเปนองคการบริหาร 

สวนตําบลขนาดกลาง 
(ค) องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 4 และ ช้ัน 5 กําหนดใหเปนองคการบริหาร 

สวนตําบลขนาดเล็ก 

  ขอ  226  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และกฎหมายอื่นท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
  ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหน่ึง   ใหคํานึงถึงความตองการ และ               
ความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล    โดยใหมีการแบงสวนราชการ   ดังตอไปนี ้

    (1)  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (2)  กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

ใหสวนราชการตาม (1)  มีฐานะเปนกองหรือเปนสวน 

ขอ  227    ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ     
อยางอ่ืนตามขอ 226  วรรคสอง (2)   ซ่ึงถือวาเปนสวนราชการหลักขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี ้

     (1)  กองคลัง  หรือสวนการคลัง 
(2) กองชาง  หรือสวนโยธา 

สวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดไดตามความเหมาะสมของ 
แตละองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

(1) กองหรือสวนสงเสริมการเกษตร 
(2) กองหรือสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(3) กองหรือสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(4) กองหรือสวนราชการอ่ืนตามความตองการและความเหมาะสมขององคการ 

บริหารสวนตําบล 

ขอ  228    ภายใตบังคับขอ 229  องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดกอง   
หรือสวนราชการอ่ืนไดตามความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล   โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  
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ขอ  229    ในการประกาศกาํหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 231 ใหองคการบริหารสวน
ตําบล  จัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล โดยใหกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกอง
หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนภายในกรอบท่ีกําหนด ดังนี้ 

(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
ราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล   และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  หรือสวน        
ราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ    รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน      
ราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบัติราชการของ          
องคการบริหารสวนตําบล 

(2) กองคลัง หรือสวนการคลัง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย  
การรับ  การนาํสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบสําคัญ   ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดอืนคาจาง   คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
ฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินตาง ๆ    การจัดทําบัญชีทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจาย 
ตาง ๆ  การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําป   งานเกีย่วกบัการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) กองชาง  หรือสวนโยธา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออก 
แบบ   การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสด ุงานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ  การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ   งานการ 
กอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล  การควบคุม  การบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรกล
และยานพาหนะ   งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสด ุอุปกรณ อะไหล น้ํามันเช้ือเพลิง 
และงานอ่ืน ๆ   ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ  230    การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  กองหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศจัดต้ังข้ึน ใหกําหนดให
ครอบคลุมภารกิจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือภารกิจหนาท่ีท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติ  และการกําหนดอาํนาจหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว  ตองมีความ
ชัดเจนและไมซํ้าซอนระหวางกองหรือสวนราชการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล นั้น 

ขอ  231    การแบงสวนราชการภายในสํานกังานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองหรือ
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล
จัดแบงสวนราชการภายในไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล   
ดังนี ้
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(1) การจัดแบงสวนราชการภายใน  ใหพิจารณาจัดแบงตามความเหมาะสมและ     

ความจําเปนตามภารกิจหนาท่ีและปริมาณงานของสวนราชการนั้น  โดยจัดแบง ฝาย กลุมหรือช่ืองานอ่ืนใด
เปนจํานวนเทาใดตามท่ีเห็นสมควรและเปนท่ีเขาใจไดถึงภารกิจหนาท่ีของฝายหรือกลุมงานนั้น 

(2) การกําหนดอํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในท่ีได 
จัดแบงนั้น   จะตองกําหนดใหมีความชัดเจน ไมซํ้าซอนกบัสวนราชการอ่ืน และตองอยูภายในกรอบ 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการนั้น 

ขอ  232   การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล    กําหนด 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ  และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ 229 และ 
ขอ 231  ใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําเปนรางประกาศองคการบริหารสวนตําบล  แลวเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ใหความเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  
( ก.อบต.จังหวดั )   พิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ลงนามในประกาศใชบังคับตอไป 

ขอ  233    การจัดต้ังกองหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนข้ึนใหม  เพือ่รองรับภารกิจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล   หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล    ซ่ึงมีการจัดต้ังกอง หรือสวนราชการข้ึนใหม  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอเหตุผลความจําเปน 
และรางประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําหนดกองหรือสวนราชการข้ึนใหม   เพื่อใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี ้

(1) เหตุผล ความจาํเปนท่ีตองจัดต้ังกองหรือสวนราชการข้ึนใหม 
(2) ช่ือกองหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
(3) อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น 
(4) ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตองจัดต้ังเปน

หนวยงานระดบักองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในสวนราชการนั้น 
(5) รางประกาศองคการบริหารสวนตําบล กําหนดสวนราชการท่ีปรับปรุงใหม โดย

กําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและการจัดแบงสวน
ราชการภายในตามขอ 232 
  ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ใหคํานงึถึง 
ภารกิจ   อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนด  ลักษณะงาน   
คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจาํเปนความเหมาะสม  ตลอดท้ังอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  
และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
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ขอ  234    เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ไดพิจารณาการขอ
จัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ  233  แลว  ใหดําเนนิการ  ดังนี ้

(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม  และอัตรา            
กําลังพนักงานสวนตําบลที่กาํหนดในกองหรือสวนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม    เปนการปรับเกล่ียมาจากกอง 
หรือสวนราชการอ่ืนภายในองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง  ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับ และดําเนนิการตามมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม   และอัตรา               
กําลังพนักงานสวนตําบลที่กาํหนดในกองหรือสวนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ซ่ึงเปนการกําหนดตําแหนงเพิ่ม
ใหม ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับและดําเนนิการตาม
มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 

(3) กรณีมีมติเปนประการอ่ืนใด  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติของ            
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) นัน้ 

  ขอ  235    อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  236    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
      (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองคการบริหารสวนตําบล กําหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และลําดับความสําคัญของ   แผนการ
ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบายของประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังกํากบั เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล 
      (2) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร 
สวนตําบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จะใหมีรองปลัดองคการ            
บริหารสวนตําบลเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวย  ก็ได 
  ในกรณีท่ีมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 
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  ขอ  237    ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    มีหัวหนาสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง  เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง   และ
รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนัน้ 

  ขอ  238   ในกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน มีผูอํานวยการกองหรือหัวหนา             
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนคนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองหรือสวนราชการนั้น 

  ขอ  239    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   การ
กําหนดให ตําแหนงพนักงานสวนตําบลตาํแหนงใดท่ีมิไดกําหนดไวตามประกาศนี ้ บังคับบัญชา   พนักงาน
สวนตําบลในสวนราชการใด ฐานะใด  ใหเปนไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายโดยทําเปนหนังสือ    

   ขอ  240    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจในการสั่ง 
การอนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะพึง
ปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมายใด ใหผูดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการ
แทนก็ได  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจในการสั่ง  
การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ  หรือ
ดําเนินการ     ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถา
กฎหมาย ระเบียบ    ขอบังคับ หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น มิไดกําหนดเร่ืองการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได   ดังนี ้

(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการ
กอง  หรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
      (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                  
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
      (3)  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน อาจมอบให                           
พนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้น  

การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ 

  ขอ  241    เม่ือมีการมอบอํานาจตามขอ  240  โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ี            
ตองรับมอบอํานาจนั้น   และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดาํรงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 
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  ขอ  242    ในการมอบอํานาจตามขอ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผูมอบอํานาจ       
พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจาย           
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีท่ี                
ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดงักลาว 
  เม่ือไดรับมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ           
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

  ขอ  243    การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ  244    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ในกรณีท่ี
ไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูรักษาราชการแทน    ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลายคน   ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหน่ึงเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังพนักงานสวนตําบลในองคการ
บริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนเปน
ผูรักษาราชการแทน 
  ในกรณีท่ีไมมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได    
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะแตงต้ังพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนเปนผูรักษา
ราชการแทนก็ได 

  ขอ  245    ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ในกรณีท่ี
ไมมีผูดํารง   ตําแหนงผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังพนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนัน้คนใดคน
หนึ่งท่ีเห็นสมควรใหเปน    ผูรักษาราชการแทนได   แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือสวน        ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงต้ัง
พนักงานสวนตําบลคนใดคนหน่ึงซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกอง  หรือหวัหนาสวนราชการที่
เรียกช่ืออยางอ่ืน เปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

  ขอ  246    ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
  ในกรณีท่ีมีผูดาํรงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย         
หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน   ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชน        
เดียวกับผูซ่ึงมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
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  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจ                    
หนาท่ีอยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน  มีอํานาจหนาท่ีเปนกรรมการหรือมี       
อํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดาํรงตําแหนงนัน้ในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวย                
แลวแตกรณ ี

  ขอ  247    การเปนผูรักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้ ไมกระทบกระเทือน
อํานาจประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงต้ังพนกังานสวน
ตําบลอ่ืน เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง    ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือ
ผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาท่ีผูไดรับการแตงต้ังตามวรรคหน่ึงเขารับหนาท่ี 

  ขอ  248    ในกรณีท่ีตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอ่ืนวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไม
สามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีท่ีมิไดมีการกําหนดไวเกีย่วกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจส่ังใหพนักงานสวนตําบลที่
เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ   ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ 
สูงสุด  ใหรักษาการในตําแหนงนัน้ได 
  ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหน่ึง  ใหมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีรักษาการนัน้             
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              
คําส่ังผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาท่ีใด ก็ใหผูรักษาการ         
ในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีอยางนัน้ ในระหวางท่ีรักษาการในตําแหนง แลวแตกรณ ี

   หมวด  12 
การบริหารงานบุคคล 

สวนท่ี 1 
การสั่งพนักงานสวนตาํบลประจําองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  249    ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีอํานาจส่ังพนกังานสวนตําบลใหประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมได   ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเปน   
ดังตอไปนี ้
       (1)  เม่ือพนกังานสวนตําบลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวนิัย
อยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา   เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟองนั้น  พนกังานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและถาให
ผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาท่ีเดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก
ราชการ 
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(2) เม่ือพนักงานสวนตําบลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตาม 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินยั
รายแรง 
 
 

    (3)  เม่ือพนกังานสวนตําบลละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ   และผูบังคับบัญชาได 
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
       (4)  เม่ือพนกังานสวนตําบลกระทําผิดวนิัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเกีย่วกับวินัย  การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปน
หนังสือ 
       (5)  เม่ือพนกังานสวนตําบลมีกรณถูีกแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวน
ตําบล 
       (6)  เม่ือพนกังานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน  หรือมี
การใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนนิการในกรณถูีกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตน    ไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง 
หนาท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับวนิัย การรักษาวนิัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย 
       (7)  เม่ือพนกังานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณถูีกกลาวหา    หรือมีกรณีเปนท่ี
สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นซ่ึงผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว
เห็นวากรณีมีมูล  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
       (8)  เม่ือพนกังานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

(9) เม่ือพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซ่ึงไปปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
       (10)  เม่ือพนักงานสวนตําบลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนขององคการบริหารสวนตําบลให
ไปศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศ  หรือตางประเทศ 
       (11)  กรณอ่ืีนท่ีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
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  ขอ  250    ในการเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
พิจารณาใหความเห็นชอบการส่ังพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว  
ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดังตอไปนี้ 
      (1)  คําช้ีแจง  เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ  และระยะเวลาท่ีจะส่ัง          
พนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบล  ท้ังนี้  ตองไมเกินหกเดือน   เวนแตการส่ังประจํา
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ  249 (8) (9) และ(10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาท่ีผูนั้นไดรับอนุญาต 
ใหลา 
      (2)  หนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการท่ีจะมอบหมายแกผูถูกส่ังให   
ประจําองคการบริหารสวนตําบล  ยกเวนกรณีตามขอ  249 (8) (9) และ (10) 

  ขอ  251    การส่ังพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราว    
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังไดตามมติของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ีถูกส่ังใหประจํา  เวนแต กรณส่ัีงประจําองคการ
บริหารสวนตําบลตามขอ 249 (8) (9) และ (10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาท่ีผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา 
  เม่ือมีการส่ังพนักงานสวนตําบลผูใดใหประจําองคการบริหารสวนตําบลแลว  และถา
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษท่ีจะตองส่ังใหผูนั้น
ประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ  คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ไดอีกไมเกนิหนึ่งป  ท้ังนี้ ใหขอขยายเวลากอนวนัครบกาํหนดเวลาเดิมไมนอย
กวาสามสิบวนั   เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวันได 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความตามขอ 252 (1) และ (2) มาใช              
บังคับโดยอนโุลม 

  ขอ  252    ในการเสนอขอให  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 
พิจารณาใหความเห็นชอบการส่ังพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว
ตามขอ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองคการบริหารสวนตําบลเหน็วา เพื่อประโยชนตอการบริหาร 
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล  และใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนงผูท่ีถูกส่ังใหประจํา
องคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขอ 250 (1) และ (2)  และใหเสนอขอ
กําหนดตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มใหม  เพื่อรองรับพนักงานสวนตําบล ผูถูกส่ังใหประจํา
ดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเปนเง่ือนไขวา หากตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบลวาง
ลงใหยุบเลิกตําแหนงได    
  เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ไดพจิารณาใหความเห็นชอบตาม
วรรคหน่ึงแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังพนักงานสวนตําบลผูนั้นใหประจํา
องคการบริหารสวนตําบล ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และ
ใหนําความท่ีกาํหนดในขอ 251    มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ  253  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังผูใดใหประจํา 
องคการบริหารสวนตําบล  โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว    เม่ือหมดความจําเปนหรือครบ
กําหนดเวลาตามขอ 251  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่ังใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงต้ังใหดาํรง
ตําแหนงในระดับเดียวกับท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

   

 

ขอ  254    การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน การแตงต้ัง การเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน    การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลท่ีถูกส่ังให  ประจํา
องคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราวใหถือเสมือนวาผูถูกส่ังนั้นดํารงตําแหนงเดมิ 

สวนท่ี 2 
การส่ังพนักงานสวนตาํบลไปชวยปฏิบัติราชการ 

  ขอ  255    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมอํีานาจส่ังใหพนกังานสวน
ตําบลในสวนราชการหน่ึงไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหนึง่ในองคการบริหารสวนตําบล       
เดียวกันเปนการช่ัวคราวได โดยไมขาดจากหนาท่ีในตําแหนงเดิม 
  การส่ังใหพนกังานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึง   ใหคํานึงถึงภารกิจ 
หนาท่ีท่ีตองไปปฏิบัติวามีความเหมาะสม   สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดวย 

  ขอ  256    หามส่ังใหพนกังานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล
อ่ืน  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน   เวนแตกรณีมีความ 
จําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพือ่ประโยชนของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลอาจส่ังใหพนกังานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนได  โดยใหพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความ
เสียหายกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใตเง่ือนไขดงันี้ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานสวนตําบลไดทํา
ความตกลงกันโดยทําเปนหนงัสือ 

(2) พนักงานสวนตําบลผูท่ีจะถูกส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจท่ีจะไป
ชวยปฏิบัติราชการในหนวยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไป
ชวยปฏิบัติราชการนั้น   และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดวย 
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(4) การส่ังใหพนกังานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการ  ใหส่ังไดเปนการช่ัวคราว
คร้ังละไมเกิน   6  เดือน  และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันใหส่ังชวยปฏิบัติราชการไดไมเกนิ 2 คร้ัง  และเม่ือครบ
กําหนดแลว ใหสงตัวพนกังานสวนตําบลผูนั้นคืนองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดโดยเร็ว 

  ขอ  257    การขอยืมตัวขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการใน
องคการบริหารสวนตําบล     ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  

สวนท่ี 3 
การพัฒนาพนกังานสวนตําบล 

ขอ  258    ใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ  เปน
พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลที่ด ี 

  ขอ  259    การพัฒนาพนกังานสวนตําบล  ตามขอ 258   ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวน
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) กําหนด  เชนการพัฒนาดานความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได 

 หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความ            
จําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได    ท้ังนี ้ องคการบริหารสวนตําบล          
ท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กําหนดเปน 
หลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเหน็วามี 
ความเหมาะสมตอไป 

  ขอ  260    การพัฒนาพนกังานสวนตําบลเกีย่วกบัการปฏิบัติงานในหนาท่ี   ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา   และการฝก
ภาคสนาม 

 ขอ  261    การพัฒนาพนกังานสวนตําบลนี ้ อาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด   หรือสํานักงานคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) 
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืน
หรือภาคเอกชนก็ได   
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ขอ  262   การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมนี้
ใหกระทําภายในระยะเวลาท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 ขอ  263    การพัฒนาพนกังานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม    
ใหดําเนินการ  ดังนี ้
      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
      (2)  หลักสูตรการพัฒนาใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  
( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด  ประกอบดวยการพัฒนาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงาน
สวนตําบลบรรจุใหม   และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของพนกังานสวนตําบล 
          (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ใหเลือกวิธีการใดวธีิการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกนัไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล เชน การงบประมาณส่ือการ
ฝกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม  และกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับ 
การอบรม 
      (4)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  ประเมินผลและติดตามผล
การพัฒนาพนกังานสวนตําบล  โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  และ
ติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

  ขอ  264    ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  เพื่อเพิม่พูนความรู ทักษะ  
ทัศนคติท่ีด ี คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ  265    ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล   และการ
พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง  รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพิ่งยายหรือโอน
มาดํารงตําแหนง  ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

  ขอ  266    การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น  ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดาํเนินการเองหรือ         
มอบหมายใหผูท่ีเหมาะสมดาํเนินการ   โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม   ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหาความ
จําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน   การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือขอเสนอ
ของผูอยูใตบังคับบัญชาเอง 

ขอ  267    การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาทั้ง  5  ดาน  ไดแก 
      (1)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน    
โดยท่ัวไป  เชน  ระเบียบกฏหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ 
เปนตน 
      (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งานดานชาง   
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      (3)  ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน    เชน  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เปนตน 
      (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีด ี สงเสริมใหสามารถ      
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพนัธการทํางาน การส่ือสาร
และส่ือความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 
      (5)  ดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวติ  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 

   

ขอ  268   ข้ันตอนการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  แบงไดดังนี ้
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทําดังนี ้

       (ก)   การหาความจําเปนในการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง              
การศึกษาวิเคราะหดวูา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
   (ข)  ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน            
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และ 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การดําเนินการพัฒนา  ใหกระทําดังนี้ 
   (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม    เม่ือผูบังคับบัญชาได        
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเร่ืองท่ีผูอยูใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง        ไดรับการพฒันา  ไดแก  การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือก
ประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  
เชน  การใหความรู   การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา  เปนตน 

(ข) วิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใต 
บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง    หรือ
เขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน  หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปน 
ผูดําเนินการ 
      (3) การติดตามและประเมินผล  ใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด  
และใหมีการประเมินผลการพัฒนา  เม่ือผานการประเมินผลแลว  ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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  ขอ  269    ใหองคการบริหารสวนตําบลจดัทําแผนการพัฒนาพนกังานสวนตําบล   เพื่อ
เพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาท่ีราชการในตําแหนง
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ในการจดัทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดตามกรอบของ
แผนแมบทการพัฒนาพนกังานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด โดย
ใหกําหนดเปนแผนการพฒันาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบลนั้น 

  ขอ  270    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนกังานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล   ประกอบดวย 

 
(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการกอง และหวัหนาสวนราชการอ่ืน    เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ  271    แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ  272    หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน     
การพัฒนาพนกังานสวนตําบล   การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงตางๆ   ท้ังในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ขอ  273    เปาหมายในการพฒันาพนักงานสวนตําบล  ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทุก
ตําแหนง   โดยกําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของ
แผนแมบทการพัฒนาพนกังานสวนตําบล 
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  ขอ  274    หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนกังานสวนตําบลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 

  ขอ  275    วิธีการพฒันาพนกังานสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต. จังหวัด )  ดําเนนิการเอง   หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ  
หรือดําเนินการรวมกับสํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สวนราชการ หรือ
หนวยงานอ่ืน  โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี ้

(1) การปฐมนเิทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี
เขารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

  ขอ  276   งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล   ตามแผนแมบทการพัฒนาพนกังานสวนตําบลอยาง 
ชัดเจน แนนอน   เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  277    การติดตามและประเมินผลการพฒันา   องคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของ
การพัฒนา  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  

ขอ  278    ใหองคการบริหารสวนตําบลจดัทําแผนการพัฒนาพนกังานสวนตําบลตามขอ   
271  แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ในการพจิารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ตามวรรคหนึ่ง  
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา กลุมเปาหมาย



 95 

ท่ีเขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลจัดสรรสําหรับการพัฒนา  เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) 
พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนกังานสวน
ตําบลตอไป 
  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนกังานสวนตําบล  3 ป แลว ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจดัทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม  ขอ  271  เปนระยะเวลา 3 
ป ในรอบถัดไป  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนกังานสวนตําบลดวย 

  ขอ  279    ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ตาม
ขอ  278  หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )     เห็นวาแผนการพัฒนา                   
พนักงานสวนตําบลยังไมเหมาะสม  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนนิการปรับปรุง แผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลดังกลาวตามความเหน็ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  หาก
องคการบริหารสวนตําบลมีความเหน็วาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีความเหมาะสมแลว   และ 
ไดแจงยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เสนอเร่ืองพรอมความเหน็ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 
เปนประการใด  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  และองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )   
 

  ขอ  280   ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) ตรวจสอบและกํากับ 
ดูแลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนาพนกังานสวนตําบล    ตามแผนการพัฒนาพนกังาน 
สวนตําบลที่ไดประกาศใชบังคับ  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลตองจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ขอ  281  การพัฒนาพนกังานสวนตําบลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวจิัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ขอ  282    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหน่ึง  ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลท่ีมีอยู   โดยใหมี 
ผูปฏิบัติงานเพียงพอ   ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 

  ขอ  283    พนักงานสวนตําบลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปนผูท่ีพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว 



 96 

(2) ผูไปศึกษาข้ันตํ่ากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป   ผูไปศึกษาข้ัน 
ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกนิ 40 ป ผูไปศึกษาข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกนิ45 ปนับถึงวันเร่ิม ตน
เปดภาคการศกึษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) เปนกรณี
พิเศษเฉพาะราย 

(3) เปนผูท่ีผูบังคับบัญชาต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองวาเปน               
ผูท่ีมีความประพฤติด ี  และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 

(4) เปนผูท่ีไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวนิยัหรือถูกฟองคดี 
อาญา เวนแตกรณีถูกฟองคดอีาญาในความผิดท่ีไมอยูในขายตองรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
 
 

(5) สําหรับผูท่ีเคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแลวจะ 
ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ขอ  284    การใหพนกังานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพิจารณาตาม 
แนวทางดังตอไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา   โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน 
กับมาตรฐานกาํหนดตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด  
เวนแตพนกังานสวนตําบลตองการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเหน็ชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัย   หรือกระทรวง 
ศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว 

  ขอ  285    พนักงานสวนตําบลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร 
ดังตอไปนี้ประกอบการพจิารณาดวย  

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบ

รับจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท่ีจะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 283 (3) 

ขอ  286    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 
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  หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล   อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาค
การศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 คร้ังหรือไมเกนิ 1 ปการศึกษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดังกลาวแลวหาก
มีเหตุผลความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเหน็ชอบของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  287    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอง 
รายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปทราบทุกภาค 
การศึกษา    หากพนักงานสวนตําบลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร   ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา   หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง    
ตามควรแกกรณีก็ได 

   

 

ขอ  288    ใหองคการบริหารสวนตําบล ทําสัญญาใหพนกังานสวนตําบลท่ีไปศึกษาเพิ่ม 

เติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  พนักงานสวนตําบลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนท่ีไดรับ
ระหวางศึกษาและเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุน 
และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบ้ียปรับแกทางราชการอีกดวย 
  ในกรณีท่ีผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา     
ก็ใหลดจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชลงตามสวน 
  การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ        
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ  289    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เม่ือครบ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว  จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว     
ท้ังนี้  ตองไมเกิน 7 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 
แลวแตกรณ ี
  สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือ                         
ผลงานวิจัยใหองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดดวย 

  ขอ  290    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดมีความจําเปนท่ีจะตองใหพนกังานสวน
ตําบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณี
ใด ๆ ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําส่ังทันที 
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  ขอ  291    การรับเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา   เพิ่มเติมใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  292    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใช
บังคับตามประกาศนี ้  ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนกังานสวนตําบลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี ้

  ขอ  293    การพัฒนาพนกังานสวนตําบลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม   ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม  และดูงานใน
ตางประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยกาํหนดใหสวนราชการท่ีเปนกรมท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาว 
ใหหมายความถึงองคการบริหารสวนตําบลดวย  

  ขอ  294    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนมัุติใหพนักงานสวนตําบล  ไปศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติการวิจยัในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  ขอ  295   การอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใน
ตางประเทศกอนวันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการทีใ่ชอยูในขณะนั้น ก็ให
เปนอันใชได และใหดําเนนิการเร่ืองการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นตอไป แตท้ังนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามท่ี
กําหนดในระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด  

สวนท่ี 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ  296    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการ            
ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   เพื่อประกอบการพจิารณาแตงต้ัง  เล่ือนข้ันเงินเดอืน  พัฒนา                  
พนักงานสวนตําบล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใต 
บังคับบัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนพนกังานสวนตําบล   และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา   ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม   ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล  โดยจัดทํา 
การประเมินอยางนอยปละ 2 คร้ัง   และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินช้ีแจง หรือขอคําปรึกษาดวย   

ขอ  297    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตามประกาศนี ้มีหลักการ 
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ท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลัก   

  ขอ  298    การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปน
เคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และนําผล
การประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
      (1)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
      (2)  การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 
      (3)  การแตงต้ังพนักงานสวนตําบล 
      (4)  การใหออกจากราชการ 
      (5)  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ขอ  299    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ใหประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน    โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คุณภาพของผลงาน 
       (3)  ความทันเวลา 
       (4)  ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใช  และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 
  สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพจิารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
       (2)  การรักษาวินยั 
       (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมได              
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกจิและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ   
ท้ังนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70   
  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาใชตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี้  หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 

  ขอ  300    ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกนัระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน  เชน   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีกําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน  ท้ังนี้         
ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ  หรือภารกิจหลักท่ีไดมีการกาํหนดไวตามที่              
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  กาํหนดข้ึนดวย  

  ขอ  301    ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ปละ  2  คร้ัง  ตามรอบ
ปงบประมาณ  คือ 
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       (1)  คร้ังท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
       (2)  คร้ังท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน 

  ขอ  302    การประเมินคร้ังท่ี  1  ตามขอ  303  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจดัลําดบัผล
การประเมินเรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินดีเดน    ผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดและผลการประเมิน
ตองปรับปรุงไวใหชัดเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน  และใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีผลการประเมินดีเดน   
และผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดไว  เพือ่ประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี  2 

  ขอ  303    ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ท่ีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน   ท้ังนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือ 
ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายช่ือผูท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดเีดน ในท่ีเปดเผยให
พนักงานสวนตําบลไดทราบโดยท่ัวกัน 

  ขอ  304   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อ
วัตถุประสงคในการพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลย
พินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน   
โดยมีองคประกอบตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเหน็สมควร  เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงค
ดังกลาว 
  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพจิารณากล่ันกรอง      
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในองคการบริหารสวนตําบลดวย
ก็ได 

  ขอ  305    ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ไปใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ท่ีกําหนดในขอ 298  ดวย 

  ขอ  306    เม่ือเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละคร้ังแลว  ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปน                
ผูประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน   เพื่อใหมี             
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน   และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานดียิ่งข้ึน 

  ขอ  307   ใหองคการบริหารสวนตําบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใช             
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมินคร้ังท่ี  1  เกบ็ไวท่ีผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน 
คร้ังท่ี  2  ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว  ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวใน
แฟมประวัติพนักงานสวนตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอ่ืน
ตามท่ีเหมาะสมก็ได 
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  ขอ  308    ใหใชการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานสวนตําบลตามท่ีกําหนดนี ้
สําหรับพนักงานสวนตําบลทุกระดับ   

  ขอ  309    กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  และองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกันกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตาม
ลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ  ได 

สวนท่ี  5 
การลา 

  ขอ  310    ในสวนนี ้
      " เขารับการตรวจเลือก "   หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปนทหาร
กองประจําการ 
      " เขารับการเตรียมพล "   หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล   เขา
รับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
      " องคการระหวางประเทศ "  หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดต้ังข้ึนดวยความ   ตก
ลงระหวางประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ
รวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติดวย 
      " องคการตางประเทศ "  หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามท่ีผูรักษาการ
ตามประกาศนีจ้ะไดประกาศรายช่ือใหทราบ 
      " การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปล่ียนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดยีวกนักับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมท้ังการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซ่ึงต้ังอยู  
ในประเทศไทย   โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดยีวกนักับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน แตท้ังนี้ไม
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 
      " ลาติดตามคูสมรส "  หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ี    
เปนขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนทองถ่ิน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงไปปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ  หรือทางราชการส่ังใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความ
ตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการส่ังใหไปทําการซ่ึงใหนับเวลาระหวาง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน ต้ังแต 1 ปข้ึนไป  แตไมรวมถึงกรณีท่ีคูสมรสไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั  ณ  ตางประเทศ 
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  ขอ  311    การลาทุกประเภทตามท่ีกําหนดในสวนนี ้ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกีย่วกบัการลาประเภทใดไวเปนพเิศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัการลาประเภทนั้นดวย 

  ขอ  312    ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอํานาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานสวนตําบล   ใหเปนไปตามตารางท่ีกาํหนดไวทายประกาศนีใ้นกรณีท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาตาม
ประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมี
อํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนญุาตการลาช้ันเหนือข้ึนไปเพือ่พิจารณา และเม่ือ
อนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศน้ีทราบดวย 
  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนญุาตแทนก็ได 
  ขอ  313    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับคําส่ังใหไปชวยราชการ  ณ หนวยงานอ่ืนใดของ
ทางราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาท่ีไปชวยราชการ     ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของ 
หนวยงานท่ีไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานน้ันรายงานจํานวนวนัลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ  
อยางนอยปละคร้ัง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในวรรคหน่ึง   ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ                    
เจาสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

  ขอ  314    การนับวันลาตามประกาศนีใ้หนับตามปงบประมาณ 
  การนับวนัลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวนัลา       
ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวนัหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยท่ีมิใชวนัลาปวยตามกฏหมายวาดวยการ
สงเคราะหพนกังานสวนตําบลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลากจิสวนตัว  
และวนัลาพักผอนใหนับเฉพาะวนัทําการ 
  การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน  จะเปนในปเดยีวกันหรือไมกต็าม   
ใหนับเปนการลาคร้ังหนึ่ง ถาจํานวนวนัลาคร้ังหนึ่งรวมกนัเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนญุาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
  พนักงานสวนตําบลที่ถูกเรียกกลับเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปน
อันหมดเขต   เพียงวนักอนเดินทางกลับและวันราชการเร่ิมตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 
  การลาคร่ึงวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาคร่ึงวันตามประเภทของการลา  นั้น 
ๆ 
  พนักงานสวนตําบลซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวนัลาท่ียังไมไดหยดุ 
ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวา 
การลาเปนอันหมดเขตเพยีงวันท่ีขอถอนวนัลานั้น 
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  ขอ  315    เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี ้ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําบัญชี             
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี ้
หรือจะใชเคร่ืองบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 
  ในกรณีจําเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของพนกังานสวนตําบลท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเปนอยางอ่ืนตามเห็นสมควรก็ได  แตท้ังนี้ ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบัติ
ราชการไดดวย 
  ขอ  316    การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี ้ เวนแตในกรณจีาํเปนหรือรีบดวนจะ
ใชใบลาท่ีมีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวธีิการอยางอ่ืนก็ได   แตท้ังนี ้ตองสงใบลาตามแบบ
ในวนัแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

  ขอ  317    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศ
นี้ หรือในระหวางวนัหยุดราชการใหเสนอขออนญุาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึง เม่ือ
อนุญาตแลวใหรายงานคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด )  ทราบดวย 

  ขอ  318    พนักงานสวนตําบลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก 
พฤติการณพิเศษ ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไปในทองท่ีนั้น หรือพฤติการณพิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกับพนกังานสวน
ตําบลผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเอง โดย 
พฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังปกติ ให
พนักงานสวนตําบลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําใหมาปฏิบัติราชการ
ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทันทีในวันแรกท่ี
สามารถมาปฏิบัติราชการได 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการท่ีพนักงานสวน
ตําบลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหน่ึงจริง ใหส่ังใหการหยุดราชการ
ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมนับเปนวนัลาตามจํานวนวันท่ีไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่อง 
มาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาการท่ีไมสามารถมา
ปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหน่ึง ใหถือวาวนัท่ีพนกังานสวนตําบลผูนั้นไม
มาปฏิบัติราชการเปนวนัลากิจสวนตัว 

  ขอ  319    การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 
(1) การลาปวย 
(2) การลาคลอดบุตร 
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(3) การลากิจสวนตัว 
(4) การลาพักผอน 
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮัจย 
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
(9) การลาติดตามคูสมรส 

 
  ขอ  320    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาปวยเพือ่รักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณจีําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลา ในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได 
  ในกรณีท่ีพนกังานสวนตําบลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให 
ผูอ่ืนลาแทนกไ็ด แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
  การลาปวยต้ังแต 30 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย   ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองแพทยซ่ึงผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 
  การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะส่ังใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการเพือ่ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

  ขอ  321    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจดัสงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวนัท่ีลา   เวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได  
จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได   แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยไดรับเงินเดือนคร้ังหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด   กอนหรือหลังวันท่ีคลอดก็ได  แตเม่ือรวมวนัลาแลว  
ตองไมเกิน  90  วัน 
  พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร  และไดหยุดราชการไปแลว  แตไมได
คลอดบุตรตามกําหนด  หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยดุไป   ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาตให
ถอนวันลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวาวนัท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวนัลากิจสวนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกบัการลาประเภทใด  ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาของการลา  
ประเภทนั้น   ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง   และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวนัเร่ิมวนัลา 
คลอดบุตร 

  ขอ  322    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 
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ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยดุราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจดัสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการ
ไปกอนได แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหเสนอหรือจัดสง              
ใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจาํเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมา
ปฏิบัติราชการ 
   
  ขอ  323    พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลากิจสวนตัว   โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกนิ 45 วัน
ทําการ   

  ขอ  324    พนักงานสวนตําบลท่ีลาคลอดบุตร  ตามขอ  321  แลว  หากประสงคจะลากิจ 
สวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร   ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วนัทําการ โดยไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนระหวางลา 

  ขอ  325    ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร        
ตามขอ  324  ซ่ึงไดหยดุราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

  ขอ  326    พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต           
พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน 

(1) ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการคร้ังแรก 
(2) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก 
(3) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง                  

แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
(4) ผูซ่ึงถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณไีปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลว
ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก 

  ขอ  327    ถาในปใดพนักงานสวนตําบลผูใดมิไดลาพกัผอนประจําป หรือลาพักผอน 
ประจําปแลว แตไมครบ 10 วันทําการ  ใหสะสมวันท่ีมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวนัลา 
พักผอนสะสมรวมกับวนัลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 
  สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวนัลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

  ขอ  328    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยดุราชการได 
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  ขอ  329    การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 
  ขอ  330    ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซ่ึงหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการ
จําเปนเกดิข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

  ขอ  331    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน
สวนตําบลที่นบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
กอนวนัอุปสมบทหรือกอนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผล 
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดลุยพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพจิารณาใหลาหรือไมก็ได 

  ขอ  332    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท
หรือไดรับอนญุาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ  331  แลว  จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวนัเร่ิมลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน  
5 วัน   นับแตวันท่ีลาสิกขา หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
  พนักงานสวนตําบลที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพธีิฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว    หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไม
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามท่ีขอลาไว เม่ือไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวนัลาอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวนัท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากจิสวนตัว 

  ขอ  333    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานตัว 
ตอผูบังคับบัญชากอนวนัเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง   สวนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปน
ตนไป   และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอ
รับคําส่ังอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล 

  ขอ  334    เม่ือพนักงานสวนตําบลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน   เวนแตกรณีท่ี
มีเหตุจําเปน  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกนิ 15 วัน 

  ขอ  335    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจยั  
ณ  ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาต 
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  สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวจิัยในประเทศใหเสนอหรือ
จัดสง              ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
พิจารณาอนุญาต 

  ขอ  336   พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อพิจารณา    โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนนี ้

  ขอ  337    การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทท่ี 1 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
          (1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน    
วาระท่ีตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น 
          (2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 
          (3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทท่ี 2 "    ไดแก  การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

  ขอ  338    พนักงานสวนตําบลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
      (1) เปนพนกังานสวนตําบลและปฏิบัติราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหาปกอนถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติ
กําหนดเวลาหาปใหลดลงเปนสองป 
      สําหรับผูท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2 มาแลวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวนัเร่ิมกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ หลังจากท่ี
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2 คร้ังสุดทาย 
      (2) ผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2   ตองมีอายุไมเกนิหาสิบป
บริบูรณ นับถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 
      (3) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอย
และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยั 
  การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความจําเปน
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

  ขอ  339    ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
พิจารณาอนุญาต  และมีคําส่ังใหพนกังานสวนตําบลผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ     
อันจะนบัเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินส่ีปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภท
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ท่ี 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2   โดยไมไดรับเงินเดือน   เวน
แตอัตราเงินเดอืนท่ีไดรับจากองคการระหวางประเทศตํ่ากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่     ผูนั้นไดรับ
อยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินเดอืนจากองคการระหวาง
ประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น 

  ขอ  340    พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเร่ืองราวพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะ
ไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   เพื่อพิจารณา
อนุญาต   และมีคําส่ังใหพนกังานสวนตําบลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ  อันจะนับ
เวลาระหวางนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการส่ังใหพนกังานสวน
ตําบลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเม่ือรวมแลวตองไมเกินส่ีป 
  การอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2 เกนิกวาหนึ่งป ให
ผูบังคับบัญชาส่ังใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาท่ีไปปฏิบัติงานเกนิหนึ่งปดวย 

  ขอ  341    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําส่ังใหพนักงานสวนตําบลไปปฏิบัติงานตาม
ขอ  339  หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ  340 แลว ใหองคการบริหารสวนตําบล
รายงานและสงสําเนาคําส่ังดังกลาวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด) ทราบ 

  ขอ  342    ใหองคการบริหารสวนตําบลจดัทําสัญญาผูกมัดพนักงานสวนตําบลที่ไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2   ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน   พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมา
รับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบ้ียปรับแกทางราชการ ดังนี้ 
      (1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากบัเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีไดรับ        
คูณดวยเวลาท่ีไปปฏิบัติงานท่ีคิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน 
      (2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบ้ียปรับตาม (1) ลดลงตาม     
สวน 

การทําสัญญาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามแบบและวิธีการทายประกาศนี้   เม่ือจัดทํา 
แลวใหสงใหสํานักงาน คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) จํานวน 1 ชุด 

  ขอ  343    พนักงานสวนตําบลท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เม่ือปฏิบัติงาน
แลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน   และให 
รายงานผลการไปปฏิบัติงานใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทราบ  ภายในสามสิบวัน  
นับแตวนัท่ีกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน              
องคการระหวางประเทศ ตามท่ีกําหนดไวทายประกาศนี ้   
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  ขอ  344    พนักงานสวนตําบลซ่ึงประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให
ลาไดไมเกนิสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป แตเม่ือรวมแลวตองไมเกนิส่ีป ถาเกิน
ส่ีปใหลาออกจากราชการ 

  ขอ  345  การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลลาติดตามคูสมรส   ผูมีอํานาจอนุญาต
จะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเม่ือรวมแลวจะตองไมเกิน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในขอ  344  และจะตองเปนกรณท่ีีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฎิบัติงานในประเทศ 
เดียวกันหรือไม 
  ขอ  346   พนักงานสวนตําบลท่ีไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ  344   
ในชวงเวลาท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกนัคราวหนึ่งแลว ไมมี
สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานประจําใน
ประเทศไทยตอมาไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลา
ใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ  344  ไดใหม 

  ขอ  347    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามท่ีกําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ    
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เพือ่พิจารณาเปน ราย ๆ ไป 

สวนท่ี 6 

                                                                              เบ็ดเตล็ด 

  ขอ  348    วัน เวลาทํางาน  วันหยดุตามประเพณ ี วันหยดุประจําปของพนักงานสวนตําบล     
ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับ 
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ  349    เคร่ืองแบบและระเบียบการแตงเคร่ืองแบบของพนักงานสวนตําบลใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

  ขอ  350    ใหองคการบริหารสวนตําบลจดัใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม             
และจริยธรรมสําหรับพนกังานสวนตําบล    เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานสวนตําบล โดยใหติดประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ  351    ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ  350 ใหองคการบริหาร
สวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของ
องคการบริหารสวนตําบล  
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  ขอ  352   ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานเกีย่วกับการคัดเลือก การบรรจุ   การ
แตงต้ัง   การเล่ือนระดับ   การเล่ือนข้ันเงินเดือน  ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงลักษณะ
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปล่ียนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียนประวัติ
ของพนักงานสวนตําบล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )      

  ขอ  353    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําส่ัง หรือประกาศเกีย่วกับพนักงานสวน
ตําบล    หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล  และตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   ดังตอไปนี ้

(1) การส่ังบรรจุและแตงต้ัง  ซ่ึงหมายถึง  การส่ังบรรจุเขารับราชการและแตงต้ัง              
ใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล   

(2) การส่ังแตงต้ัง  ซ่ึงหมายถึง  การส่ังยาย โอน รับโอน เล่ือนระดับ 
(3)  การส่ังใหไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  การใหไดรับเงินเดอืนตามคุณวฒิุ 

การไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนข้ันเงินเดอืน  
(4)  การส่ังประจําองคการบริหารสวนตําบล  การส่ังผูประจําองคการบริหาร                 

สวนตําบลใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืน   และการส่ังใหชวยปฏิบัติราชการ  
(5)  การส่ังใหออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน 
(7)  การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดอํานาจหนาท่ี             

การแบงสวนราชการภายใน  การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจดัแบงสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล   

(8)  การประกาศกําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบล     ตามแผนอัตรากําลังของ 
องคการบริหารสวนตําบล  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเกีย่วกับตําแหนง  แผนอัตรากาํลังขององคการบริหาร
สวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีออกคําส่ังหรือประกาศดงักลาว  รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )   โดยสงสําเนาคําส่ัง  หรือประกาศนั้นอยางละ  3  ฉบับ     

ไปใหภายในหาวันทําการนบัแตวันท่ีออกคําส่ังหรือประกาศ  และสําหรับกรณีการบรรจุและแตงต้ังตาม (1)  
ใหสงทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล  ตามขอ 355  ของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังท่ีไดกรอกรายการ
และตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย 

ขอ  354    เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) หรือองคการ 

บริหารสวนตําบล   กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก  ตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้   

ดังตอไปนี ้
       (1)  การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
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       (2)  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
 การสอบคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

       (4)  การคัดเลือก  เพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหาร ใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
  ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั ) รายงานไปยัง  
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) โดยสงสําเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนั้น  
อยางละ  3  ฉบับ  ไปใหภายใน หาวนัทําการนับแตวันท่ีประกาศ 

  ขอ  355    ใหองคการบริหารสวนตําบล  จดัใหมีทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบลทุก
คน โดยจัดเกบ็ไวท่ีองคการบริหารสวนตําบล 1 ฉบับ   และสงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.
อบต.จังหวดั )  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )  เก็บไวแหงละ 1 ฉบับ 
  การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล  ลักษณะ รูปแบบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวติั  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวติั   และการจดัทําแฟมประวติัพนักงานสวนตําบล ให
นํากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  356    พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรม    ดูงาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือตางประเทศ  ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานสวนตําบล  ไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน  สมรส  
หยา  เปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล หรือตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีอนุญาตหรือไดรับแจงรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  ภายในหาวนัทําการนับแตวันอนุญาตหรือวนัไดรับ
แจง แลวแตกรณี 
 

หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง 

  ขอ  357    ในหมวดนี ้
  “สวนราชการ”   หมายความวา  สวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศ                 
จัดต้ังข้ึน ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล  
  “ลูกจาง”   หมายความวา  ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางลักษณะ                           
ผูชํานาญงานขององคการบริหารสวนตําบล  โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคการ             
บริหารสวนตําบล 
  “ลูกจางประจํา” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายช่ัวโมงท่ีจางไว            
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจาํโดยไมมีกําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไวและรับ 
เงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือหมวดเงินอุดหนนุ 
ของรัฐบาลดวย 
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  “ลูกจางช่ัวคราว” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายช่ัวโมงท่ีจางไว               
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะช่ัวคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจาง   แตท้ังนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกิน 
ปงบประมาณ   และรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางช่ัวคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน”   หมายความวา   ลูกจางซ่ึงมีความรูความชํานาญในงาน
เฉพาะอยาง ท่ีจะตองปฏิบัติเปนอยางด ี ท้ังเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไมนอยกวา 5 ป  โดยมี ใบรับรอง
ความรูความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานท่ีทํางานเดิมท่ีผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว 
  “เวลาทํางานปกติ” หมายความวา  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี                  
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ 
  “วันหยุดประจาํสัปดาห” หมายความวา  วันอาทิตย หรือวันอ่ืนใดท่ีประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดข้ึนเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจาํสัปดาห เปนสองวันกไ็ด 
  “วันหยุดพเิศษ”  หมายความวา  วันหยุดท่ีทางราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห 
  “คาจางอัตราปกติ” หมายความวา  คาจางรายเดือน รายวนั และรายช่ัวโมง รวมถึง 
เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบตามอัตราท่ีกําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “คาจางรายเดอืน” หมายความวา  คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบ 
  “คาจางรายวัน” หมายความวา  คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
  “คาจางรายช่ัวโมง” หมายความวา  คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายช่ัวโมงในวนั              
ทํางานปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
  “คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดจายใหแกลูกจางรายวนัและราย                
ช่ัวโมง  เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ 
  “คาจางในวนัหยุด” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและ                 
รายช่ัวโมง  กรณีส่ังใหปฏิบัติราชการในวนัหยดุประจําสัปดาหหรือวนัหยดุพิเศษ 

“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา  คาอาหารท่ีกําหนดจายใหแกลูกจาง รายเดือน  
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวนัหยดุประจําสัปดาห หรือวนัหยดุ
พิเศษ 

“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา  เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางท่ีจายในกรณีลูกจาง 
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

“ทองถ่ินอ่ืน” หมายความวา ทองถ่ินท่ีลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 
องคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัด 

“ฝกอบรม” หมายความวา   การเพิ่มพูนความรูความชาํนาญ หรือประสบการณ  ดวยการเรียน  
การวิจยั  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรวชิาชีพ
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ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขา   
ฝกอบรมหรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการ ฝกอบรมนั้นดวย 
  “ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ 
  “ป” หมายความวา  ปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 
คุณสมบัตขิองลูกจาง 

  ขอ  358  ผูท่ีจะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ    
ตองหามเบ้ืองตน  ดังนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป 
(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน   

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได    ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี ้

 โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 วัณโรคในระยะอันตราย 
 โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 โรคพิษสุราเร้ือรัง 

  (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพกัราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน           
ตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกยีจของสังคม 

(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา                   

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนวยงานอ่ืนของรัฐ   
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  (12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน             
ท่ัวไป  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวนิยัตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ   
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

  ขอ  359    คณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) มีอํานาจพิจารณายกเวน
สําหรับลูกจางผูท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ     358 (2)  เปนรายบุคคลได แตอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป และไมเกนิ
หกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน  มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูท่ีขาด 
คุณสมบัติตามขอ 358 (2) หรือ (10)  เปนรายบุคคลได                

  เพื่อประโยชนทางราชการ  ผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  358 (7)  (9)  
(10)  หรือ(14)    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.จังหวดั )  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการ
ได  หรือผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 358 (11)   หรือ (12)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการไปเกินสองปแลว   หรือผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 358 (13)  ถาผูนั้นไดออก
จากงานหรือราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณี
ทุจริตตอหนาท่ี  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวดั ) อาจพิจารณายกเวนใหเขารับ ราชการ
ได   สําหรับการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ใหนํา
ข้ันตอนและวธีิการที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี  2 
การกําหนดตาํแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตัง้ 

  ขอ  360    การกําหนดมาตรฐานตําแหนงของลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของลูกจาง  ใหเปนไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

ขอ  361    ตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูในปจจบัุนซ่ึงกําหนด 
ตําแหนงนอกเหนอืจากตําแหนง ท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดตามขอ 360 
หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ  360 

  ขอ  362    ลูกจางช่ัวคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับพนกังานสวนตําบลหรือ
ขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี ้
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         (1)  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานสวนตําบล
หรือ ขาราชการพลเรือนตําแหนงนัน้  และกําหนดคุณวุฒิท่ีไมสูงเกินความจําเปนตอหนาท่ีความรับผิดชอบ 

    (2)  กําหนดช่ือตําแหนงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และไมใหซํ้าหรือเหมือนกับช่ือ 
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล   

  ขอ  363    ลูกจางช่ัวคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและช่ือตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น 

ขอ  364    การจางลูกจางช่ัวคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ี
จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกจิปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติตอเนื่อง  แตท้ังนีร้ะยะเวลาการจางตองไม
เกินปงบประมาณ 

ขอ  365    การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล   ยกเวน 
ลูกจางท่ีรับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวดั ) 
กําหนดวาจะมีตําแหนงใด  ในหนวยงานหรือสวนราชการใด  จํานวนเทาใด   โดยใหองคการบริหารสวน
ตําบล   จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง  เพื่อใชในการกาํหนดตําแหนงโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )   

ขอ  366    กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอํานาจ 
กาํหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดย
ใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองจายในดานบุคคล 

  ขอ  367    การกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ        
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล เพือ่เปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแลว
เสนอใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวดั ) พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยใหจดัทําและ
กําหนดรวมไวในแผนอัตรากาํลังพนักงานสวนตําบล 

  ขอ  368    ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางองคการบริหารสวนตําบล การกําหนด
ตําแหนงลูกจาง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําขอกําหนดในประกาศกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบล  และประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบลมาใชโดย
อนุโลม 

  ขอ  369    เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทองถ่ินและไมใหมีภาระผูกพันดาน               
สวัสดิการของลูกจางมากเกนิไป   ใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําท่ีมีอยูเดิมกอน   หากมี       
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ความจําเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางช่ัวคราวกอน  หรือพจิารณาจางเหมาบริการ และควรจาง
ลูกจางประจําใหนอยท่ีสุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกีย่วกับเงินเดือน ประโยชนตอบ
แทนอ่ืน และคาจางของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ไมใหสูงกวารอยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามมาตรา 35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

ขอ  370   ตําแหนงลูกจางท่ีรับคาจางจากเงินอุดหนนุของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใดขององคการบริหารสวนตําบล และมีจาํนวนเทาใด  ใหเปนไปตามความตกลง
กับสํานักงบประมาณ 

  ขอ  371    การจางลูกจาง  ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยวธีิการคัดเลือก              
โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา  3  คน  เพื่อดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  อาจดําเนนิการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ 
วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ขอ  372    อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง           
ขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้ 

 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจส่ังจางลูกจาง  ใน 

อัตราคาจางข้ันตํ่าสุดของตําแหนง 

ขอ  373    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง             
ข้ันตํ่าและข้ันสูงของลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี ้

  ขอ  374    การเพิ่มคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล    ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขการเล่ือนข้ันเงินเดอืนสําหรับพนกังานสวนตําบล    

ขอ  375    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพ่ือการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตางกลุม
เงินเดือน  ใหเปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบข้ันคาจางแตละกลุมเงินเดือน  กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงตางกลุมเงินเดือนทายประกาศนี ้

ขอ  376    อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราว 
    (1)  ลูกจางช่ัวคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับตําแหนงลูกจางประจําใหไดรับ

อัตราคาจางในอัตราคาจางข้ันตํ่าของลูกจางประจํานั้น   
      (2)  ลูกจางช่ัวคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือ
ขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหนงพนกังานสวนตําบล  หรือ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น 
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      (3)  ลูกจางลักษณะผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางข้ัน
ตํ่าและข้ันสูง    ลูกจางประจาํขององคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับและอัตราท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  เห็นสมควร 

  ขอ  377    การจางลูกจางท่ีมีเง่ือนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ  ใหจางในอัตราคาจางตามวฒิุและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว    ในกรณีจางผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา เงินเดือนท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด 

  ขอ  378    การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ี             
ของผูไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  371  

  ขอ  379    การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( 
ก.อบต.)  กําหนดอัตราคาจางตามท่ีเห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ  376 (3)   

  ขอ  380    การจางและแตงต้ังลูกจางใหดํารงตําแหนงใด  ใหประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงต้ัง    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) 

  ขอ  381    การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือกับหนวย                  
ราชการอ่ืนอาจกระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางท้ังสองฝายตกลงยินยอม  ท้ังนี ้               
ในการแตงต้ังหรือใหพนจากตําแหนงแลวแตกรณ ีตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวดั )  โดยแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราท่ีไมสูงกวาเดิม และใหนับ
เวลาการทํางานตอเนื่องกนั 

ขอ  382   ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ   
หากองคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล   ส่ังจางและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่าํหนดไว
สําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

ขอ  383    ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ              
ทหาร และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํา           
ในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกาํหนดหน่ึงรอยแปดสิบวัน  นับแตวนัพนจากราชการทหาร          
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังจางและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนโุลม 

ขอ  384    การแตงต้ังลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม  ผูนั้นตอง                   
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมท่ีกาํหนดในขอ  360 
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สวนท่ี 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ขอ  385    ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม           
ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั  จักตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไว 

  ขอ  386    วินยัของลูกจาง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับวินยัและ                  
การรักษาวนิัยและการดําเนนิการทางวนิัยของพนักงานสวนตําบล ซ่ึงนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนท่ี 4 
การออกจากราชการ 

  ขอ  387    ลูกจางออกจากราชการ  เม่ือ 
(1) -  ตาย 
(2) -  พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
(3) -  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(4) -  ถูกส่ังใหออกจากราชการตามขอ  390  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(5) -  ครบกําหนดการจาง 
(6) -  ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก 
(7) -  ขาดคุณสมบัติตามขอ  358 

วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจาก 
ราชการและหลักเกณฑและเง่ือนไขเกีย่วกบัการใหออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล   โดยอนุโลม 

  ขอ  388    การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให  
ออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม  

ขอ  389    ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร                     
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามขอนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล โดยอนโุลม 

ขอ  390    ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจส่ังใหลูกจางออก
จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวดั ) เม่ือปรากฏวา 

(1) -ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  358 
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(2) -ลูกจางผูใดเจบ็ปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาท่ีของตนไดโดยสมํ่าเสมอ             
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดอันเปนผลเนือ่งมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลา        
ไดลวงพนไปเกินหกสิบวัน  ยังไมมีผูใดพบเห็น 

(3) -ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตน             
หรือประพฤติหนาท่ีของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีหรือบกพรองในหนาท่ีดวย เหตุ
อันใด  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา  ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทํา
การสอบสวนโดยไมชักชา   สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับวินยัและการรักษาวนิัยและการดําเนินการทางวินยัของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม 

(4) -ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบล 
แลว  การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทิน   หรือมัวหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน ซ่ึงจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(5) -ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกในความผิดท่ีได         
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซ่ึงยังไมถึงกบัจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก 

(6) -ลูกจางผูใดขาดราชการบอยคร้ัง ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไล
ออก 

(7) -ยุบเลิกตําแหนง 
วันออกจากราชการตามขอนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเกีย่วกับการใหออกจาก

ราชการของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวนิยั 

สวนท่ี  5 
การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  และการรองทุกข 

  ขอ  391    ลูกจางผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามขอ  390  ตาม    
ประกาศนี้ดวยเหตุใด ๆ  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังหรือมีสิทธิรองทุกข  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม 

สวนท่ี  6 
การลา 

  ขอ  392      การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี ้
      (1)  การลาปวยกรณีปกติ 

(ก)  ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได      



 120 

ไมเกินหกสิบวัน  แตถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรจะใหลาโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได  แตไมเกนิหกสิบวัน 
         (ข)  ลูกจางช่ัวคราวท่ีมีระยะเวลาการจางหนึ่งป  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวนัทําการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจางต้ังแตเกาเดือน
ข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปด
วันทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจางต้ังแตหกเดือนข้ึนไปแตไมถึงเกาเดือน  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง
อัตราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกนิหกวันทําการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจางตํ่ากวาหก
เดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินส่ีวนัทําการ 
      (2)  การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี 
         (ก)  ลูกจางประจําปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี   ถาลาปวยครบตาม (1) (ก)  แลวยังไมหาย 
และแพทยของทางราชการลงความเหน็วามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาปวย
เพื่อรักษาพยาบาล  เทาท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติ  ท้ังนี ้ ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยดุ
ประจําสัปดาห  แตถาแพทยลงความเหน็วาไมมีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายได  ก็ใหพิจารณาส่ังใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จตอไป 
         (ข)  ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย  หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณดีังกลาว      
ใน (ก)  ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ  อันเปนเหตุจะตองส่ังใหออกจากราชการตาม
มาตรฐานท่ัวไปนี้  หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา  เห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยัง
อาจปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได  และเม่ือลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปใหยาย     
ลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไมตองส่ังใหออกจากราชการก็ได  โดยให
อยูในดุลยพินจิของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
         (ค)  ลูกจางช่ัวคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตกุระทําตามหนาท่ี  ถาลาปวยครบตาม (1) (ข)  แลวยังไมหายและแพทย
ของทางราชการลงความเหน็วามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได  ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจอนญุาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยไดรับคาจาง
อัตราปกติไดตามท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินหกสิบวัน  ท้ังนี้  ถาเปนลูกจางช่ัวคราวรายวันและรายช่ัวโมง
ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางท่ีจะรักษาใหหายได  
ใหพิจารณาส่ังใหออกจากราชการ 
         ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได  ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน   
วันท่ีลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได 
         การลาปวยเกินสามวัน  ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งสงพรอมกับใบลา
ดวย  เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเหน็สมควรเปนอยางอ่ืน 



 121 

  ขอ  393    ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว  รวมท้ังลาไปตางประเทศ  โดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินส่ีสิบหาวันทําการ    แตในปแรกท่ีไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
ให   ไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห 
  ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได  เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนญุาตได
ทันจะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได  แตจะตองชี้แจงเหตุผล
ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ขอ  394    การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดสําหรับ                   
พนักงานสวนตําบล โดยอนโุลม 

  ขอ  395    ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวนัหยดุประจําสัปดาห
และวนัหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน  ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวนัหยุดประจําสัปดาห 
  ลูกจางประจําท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรเพ่ิมอีก         
ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 
สามสิบวันทําการ และใหนบัรวมในวันลากิจสวนตัวส่ีสิบหาวันทําการดวย 
  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนท่ีจางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปหนึ่ง
ไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินส่ีสิบหาวัน เวนแต กรณีท่ีเร่ิมเขา
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 

  ขอ  396    ลูกจางประจําท่ียงัไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบ
พิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวแต
กรณ ี มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกนิหนึ่งรอยยีสิ่บวันในปแรกท่ีเร่ิมเขาปฏิบัติงานเปน
ลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา  ลูกจางประจาํรายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห 
  ผูประสงคจะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันกอนวนัอุปสมบท  หรือวันเดนิทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน  เวนแตมีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันกไ็ด 
  อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ  397    การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ      
ฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพร่ังพรอม   ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) -ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพือ่เขารับราชการทหารตามกฎหมาย 
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วาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น  การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง
จํานวนวนัท่ีตองเดินทางไปกลับ  และวนัท่ีตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาท่ีจําเปน  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ลูกจางประจํารายวนัและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 

(2) -ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล  หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร   
หรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอม  โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ  
การฝกวิชาการทหาร  หรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอมนั้น  แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว  
ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวนั  ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวน
แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะใหจายคาจางระหวางนั้น
ตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกนิเจ็ดวนั  ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยดุ
ประจําสัปดาห 
 
 

(3)  ในกรณีลูกจางช่ัวคราว  ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร  ใหไดรับคาจางอัตราปกติไม
เกินหกสิบวัน  สวนการลาเพือ่เขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอมแลวแตกรณีให
ไดรับคาจางอัตราปกติไมเกนิสามสิบวัน  ลูกจางช่ัวคราวรายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจางไดรับเงินเดอืนตามช้ันยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว  ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  398    การลาคร่ึงวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง  ใหนับเปนการลาคร่ึงวัน  ตาม
ประเภทการลานั้น ๆ  

ขอ  399   การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวในประกาศนี ้             
ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   
  อํานาจการอนญุาตในการลาตามขอ 392  ขอ 393  ขอ 394  และขอ 395  ใหเปนไป            
ตามท่ีกําหนดทายประกาศนี ้

สวนท่ี  7 
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง 

  ขอ  400    หามส่ังลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถ่ินอ่ืน  เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงท่ี
ตองใชความรูความชํานาญพิเศษ  หรือความไววางใจในลูกจางนั้น  และไมอาจหาจางไดในทองถ่ินนั้น 

  ขอ  401    การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวนัหยุด
ประจําสัปดาห  หรือในวันหยุดพิเศษซ่ึงจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด  หรือคาอาหาร     
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ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีท่ีจําเปนหรือรีบดวน  โดยมีคําส่ังของผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเปน      
หลักฐาน 

  ขอ  402    การจายคาจางในวนัทํางานปกติ  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาจางลูกจาง              
รายวัน และรายช่ัวโมง  คาจางนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(1)ลูกจางรายเดือน 

(ก)  กําหนดใหจายคาจางเดือนละคร้ังตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติใหจายในวนัส้ิน 
เดือน  ถาวันส้ินเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันส้ินเดือน ในกรณท่ีีมีความ
จําเปนท่ีจะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล 
           (ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวนแต 
ถามีงานเปนลักษณะพิเศษท่ีจะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหวัหนาสวนราชการเปนผูกําหนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวนัละเจ็ดช่ัวโมง  แตสัปดาหละไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง   ไมรวมเวลา
หยุดพัก 
            (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห  หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณ ี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินคาอาหารทํา
การนอกเวลา 
      (2)  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง 
           (ก)  กําหนดใหจายคาจางเดือนละคร้ัง  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายคาจาง  มากกวา
เดือนละคร้ัง  จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
       ในกรณีจายคาจางเดือนละคร้ัง  โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน  
หนวยงานใดมีความจําเปนท่ีจะกําหนดวันเร่ิมจายเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติ      จาก
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
        ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละคร้ัง  ใหหนวยงานกําหนดวนัจายเงิน                
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
           (ข)  กําหนดเวลาทํางานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวนแตถามี
งานเปนลักษณะพิเศษท่ีจะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหวัหนาหนวยงานเปนผูกําหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจด็ช่ัวโมง  แตสัปดาหละไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง  ไมรวมเวลาหยุดพกั 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกนัเกินสามช่ัวโมงข้ึนไป  ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึ่งเทาคร่ึงของคาจางอัตราปกติ 

  ขอ  403    การจายคาจางในกรณีวันหยดุประจําสัปดาห  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหกั     
คาจาง  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมงไมจายคาจาง 
  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติ  
ดังนี ้
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      (1)  ลูกจางรายเดือน  จายตามขอ  402  (1) (ค) 
      (2)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมง  จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน 

ขอ  404    การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง 
ลูกจางรายวนัและรายช่ัวโมงจายคาจางอัตราปกติ 
  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจางรายเดือน  จายตามขอ  402  (1)  (ค) 
(2) ลูกจางรายวนัและรายช่ัวโมง  จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาทํางาน 

  ขอ  405    การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกส่ังใหไปปฏิบัติงานในทองถ่ินอ่ืนตามขอ 400   
ใหถือปฏิบัติดงันี้ 
    (1)  ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ   โดยไม
มีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา 
    (2)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมงใหถือปฏิบัติดังนี้ 
           (ก)  ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานักงานท่ีต้ังปกติ
หรือสถานท่ีอยู  ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยดุประจําสัปดาหหรือวนัหยุดพิเศษให
จายคาจางอัตราปกติ  ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 402 และขอ  403 
           (ข)  ลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจาํวันแลว  หากยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนัน้ใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  402  (2)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวนัทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ใหจายคาจางไดตามเกณฑท่ีเคยจาย  เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีต้ังปกติ เวน
แตในกรณวีันหยุดประจําสัปดาหซ่ึงปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอัตราปกติ 

  ขอ  406    ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวนัท่ีถึงแกความตาย
หรือเพียงวันท่ีมีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย  และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตรา
คาจางปกติท้ังเดือนในเดือนสุดทายกอนวนัถึงแกความตาย      ในกรณลูีกจางรายวนัและรายช่ัวโมง  ใหถือ
เสมือนวาลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดอืนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  407    ลูกจางประจําซ่ึงถูกส่ังพักราชการผูใดถึงแกความตาย  ผูมีอํานาจไดวินจิฉัยตาม
ขอ  411  แลวส่ังจายคาจางเปนจํานวนเทาใด  ใหจายคาจางตามจํานวนท่ีวินิจฉัยใหจนถึงวันท่ีถึงแกความตาย
หรือเพียงวันท่ีมีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหน่ึงเปน
จํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น 
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  ถาผูมีอํานาจวนิิจฉัยแลวส่ังไมจายคาจาง  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายท่ีผูนั้นมา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  408    ลูกจางท่ีขาดหรือหนีราชการ  หามมิใหจายคาจางสําหรับวันท่ีขาดหรือหน ี                  
ราชการนั้น 
  ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายท่ีผูนั้นมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  409   คาจางท่ีจายตามขอ  406  ถึงขอ  408 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย  และให
จายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 
  เงินชวยพิเศษตามขอ  406  หรือขอ  407  ใหจายแกบุคคลซ่ึงลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไว
เปนหนังสือตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี ้
  ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง  หรือบุคคลซ่ึงลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน  ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง  ดังตอไปนี ้
      (1)  คูสมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผูท่ีไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา  โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ        
ตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ  ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล     เห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของผูตาย 
      (5)  ผูท่ีอุปการะเล้ียงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว  ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย 
  เม่ือปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
แตในลําดับเดยีว  ผูท่ีอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
  ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ป  นับแตวนัท่ีลูกจางผูนัน้ถึง
แกความตาย  การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย 
  ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึง        แก
ความตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ใหองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจายจากเงิน
ชวยพเิศษท่ีตองจายตามประกาศนี้ไดเทาท่ีจายจริง  และมอบสวนท่ีเหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

  ขอ  410    องคการบริหารสวนตําบลใดมีความจําเปนท่ีจะตองส่ังใหลูกจางประจําไป          
ฝกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกบัหนาท่ีท่ีลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู  ณ  ตางประเทศ  หรือภายในประเทศโดย
ใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝกอบรมหรือดูงานนัน้  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบลเปนผูอนุมัติ  ลูกจางประจํารายวนัและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยดุประจํา
สัปดาห 
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  ขอ  411    ลูกจางประจําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  และถูกส่ังพักราชการไวกอนจนกวา  คดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด  การจายคาจางระหวางพกัราชการ  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
      (1)  ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังพักราชการ  ใหงดการเบิกจายคาจางต้ังแตวันท่ีถูกส่ังพกั   
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาท่ีลวงเลยวันใหพักราชการ  เพราะมิไดทราบ
คําส่ัง  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันท่ีทราบ  หรือควรไดรับทราบคําส่ังนั้น 
      (2)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกส่ังพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดและ            
ไมมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ 
      (3)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกส่ังพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดแตมีมลทิน
หรือมัวหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก  หรือไลออก  ใหจายคาจางได     คร่ึงหนึ่ง
ของคาจางอัตราปกติ 
      (4)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกส่ังพักราชการไวกอน  ไดกระทําความผิดและถูก      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลออก  หามจายคาจาง 
      (5)  ในกรณลูีกจางประจําซ่ึงถูกส่ังพักราชการไวกอน  ผูใดถึงแกความตายกอนคด ี         
หรือกรณีถึงท่ีสุด  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวนิิจฉัยตอไปดวยวาควร
จะจายคาจางระหวางเวลานัน้หรือไมเพยีงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ท้ังนี้ใหจายคาจางตามจาํนวน    ท่ี
วินิจฉัยให   จนถึงวันท่ีถึงแกความตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย 
  กรณีใหออกจากราชการไวกอน  ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวางพกั 
ราชการ 
  ลูกจางช่ัวคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกส่ังใหพกัราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาท่ีลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน  เพราะมิได
ทราบคําส่ัง  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวนัท่ีทราบหรือควรไดรับทราบคําส่ังนั้น 
  อัตราลูกจางระหวางพักราชการ  ไมถือเปนอัตราวาง 

  ขอ  412    ใหนําความในขอ  411  มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง
อุทธรณหรือรองทุกขคําส่ังลงโทษปลดออก ไลออก หรือคําส่ังใหออกจากราชการหรือระหวางถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวดําเนนิคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ  413    การจายคาจางของผูซ่ึงถูกลงโทษตัดคาจาง  ถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงต้ัง
หรือปรับคาจาง  โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง  ใหคงตัดคาจางตอไป   ตามจํานวน
เดิม 
  การจายคาจางในกรณ ี
      (1)  ลาออก  ใหจายใหถึงวนักอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําส่ังอนุญาตใหลาออก  และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําส่ังหรือ
ควรไดรับทราบคําส่ัง 
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      (2)  ปลดออก  หรือไลออก  ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําส่ัง  แตถายังไมรับทราบ           
คําส่ังและลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา  ใหจายไดถึงวันทราบคําส่ังหรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
      (3)  พนจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ใหจายไดถึงวนัส้ินปงบประมาณ 
  การจายคาจางลูกจางผูท่ีมิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี ้ และ
เปนกรณเีดียวกับท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิ
ใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว  ให  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวดั ) กาํหนด
หลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยง
กับประกาศนี ้

  ขอ  414    ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกีย่วกับการจายเงินทํา
ขวัญขาราชการและลูกจางซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  ขอ  415    ใหองคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล   แกไขและ
เปล่ียนแปลงรายการตาง ๆ  ใหเปนปจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว  ณ  องคการบริหารสวนตําบล   
  เม่ือมีคําส่ังแตงต้ังลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด  ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนัน้นําไปมอบแกสวนราชการท่ีสังกัดใหมทุกคร้ัง 
  ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล  ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไม
พึงเปดเผยตอผูอ่ืน  การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล  หรือตรวจสอบรายการให
ดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

  ขอ  416    การเปล่ียนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอา   ยี่สิบ
หกวนัทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวนัท่ีลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน  โดยปดเศษข้ึนเปน เกณฑพจิารณาแต
ตองไมเกินกวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงนัน้ 

  ขอ  417    ใหลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไวสําหรับ พนกังานสวน
ตําบล  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 

  ขอ  418    ผูใดเปนพนักงานสวนตําบล  และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยู
กอนวนัท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนัน้เปนพนักงานสวนตําบล และดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตาม
ประกาศนี้ตอไป  โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      

  ขอ  419    ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
อยูกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนัน้เปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลและ  ดํารงตําแหนง
นั้นตามประกาศน้ีตอไป  โดยใหไดรับคาจาง สิทธิและประโยชน   ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม 

  ขอ  420   การใดท่ีเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูระหวาง
การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. 2539  ซ่ึงใชบังคับอยูกอนท่ีประกาศนี้
มีผลใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด  ท้ังนี ้
ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) กําหนด 

 ขอ  421   การใดท่ีเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่
มิไดกําหนดไวในประกาศนี ้  ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไข หรือวิธีการที่กาํหนดสําหรับพนักงาน
สวนตําบล มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    9   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2545 
 

             ดิเรก    ถึงฝง 
 

(นายดิเรก    ถึงฝง) 
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ 
 

 


