
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวดัชัยภูมิ 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

  ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ
เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน  ประกอบกบั
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2542    บญัญติัใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล       ( ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.
อบต.) ก าหนด 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25    แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. )  
ก าหนด    คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเพชรบูรณ์  ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2545  เม่ือวนัท่ี  11  
มิถุนายน  2545 ไดมี้มติประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้  1   ประกาศน้ีเรียกวา่     “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัชยัภูมิ      
เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ”  

  ขอ้  2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   24   ตุลาคม  พ.ศ.  2545 เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3   ภายใตบ้ทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับ             
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 



 2 

ก าหนด   บรรดากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนท่ีมีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี                
หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทก าหนดตามประกาศน้ี    ใหใ้ชบ้ทก าหนดในประกาศน้ีแทน 

  ขอ้  4   ในประกาศน้ี 
  “  ก.อบต. ”   หมายความวา่   คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล   ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
  “  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความวา่  คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเพชรบูรณ์  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
  “  พนกังานส่วนต าบล ”  หมายความวา่   พนกังานส่วนต าบล    ซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศน้ี   ใหรั้บราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยมีต าแหน่งและไดรั้บเงินเดือนจากเงิน 
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  " พนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ”  หมายความวา่  พนกังานเทศบาล  ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร   
พนกังานเมืองพทัยา ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังานส่วนต าบล   โดยมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง ให้
ปฏิบติัราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน น ามาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือน   ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน  และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น นอกจาก
พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเพชรบูรณ์รักษาการตามประกาศน้ี  
และใหมี้อ านาจตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี 

หมวด  1 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม 

  ขอ้  6    ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   ตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม    ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น           

ประมุข   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง  
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(5) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ไร้ความสามารถหรือ              
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด   
ดงัน้ี 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(6)  ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งใหพ้กัราชการ   หรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน             
ตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน    หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี    จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเพราะกระท า               

ความผดิอาญา    เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ  หรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผดิวนิยัตามมาตรฐาน      

ทัว่ไป    หรือหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล   ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระท าผดิวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือ            
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล   ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14)  ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ                                               

  ขอ้  7    ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล     ซ่ึงขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ 
ตอ้งหา้มตามขอ้  6   คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเวน้ใหส้ามารถ 
เขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลได ้ในกรณี ดงัน้ี 

(1)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้  6  (7)  (9)  (10)  หรือ  (14) 
(2)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้  6 (11) หรือ (12) ซ่ึงไดอ้อกจากงานหรือราชการเกิน  

สองปีแลว้  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผดิในกรณีทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้  6 (13 )  ซ่ึงไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้    

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผดิในกรณีทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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  ขอ้  8   ผูท่ี้เป็นพนกังานส่วนต าบล    ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  6    
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เวน้แต่คุณสมบติัตามขอ้  6  (6)  หรือไดรั้บการยกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7 

  ขอ้  9   การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7   ของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทาง   
ราชการท่ีจะไดรั้บ  และมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ในการประชุมปรึกษา
ยกเวน้คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว    ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ประชุมพิจารณาลงมติ    โดยจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงส่ีในห้าของจ านวนกรรมการในท่ีประชุม และการลงมติ
ใหก้ระท าโดยลบั 

  ขอ้  10   ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคุณสมบติั   หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเวน้ให้เขา้รับราชการได ้  ดงัน้ี 
            (1)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มในการท่ีจะเขา้รับราชการเป็นพนกังาน
ส่วนต าบล  และเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเวน้ได ้  ให้
ผูน้ั้นยืน่ค  าขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบติั
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  เพื่อจะเขา้รับราชการ โดยมีผูมี้เกียรติอนัควรเช่ือถือไดไ้ม่นอ้ยกวา่สองคนเป็นผู ้
รับรองความประพฤติ   ใหย้ืน่ค  าขอและหนงัสือรับรองตามแบบทา้ยประกาศน้ี  พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
            (2)  การขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณายกเวน้
ในกรณีขาดคุณสมบติั   หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มเพื่อสมคัรหรือกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล    
จะยืน่ค  าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หรือประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีผูน้ั้นประสงคจ์ะเขา้รับราชการก็ได ้

           (3) ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. 
จงัหวดั )  ใหส่้งเร่ืองใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา หรือ กรณียืน่ต่อ
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา     และถา้ตอ้งการจะรับผูย้ืน่ค  าขอนั้นเขา้รับราชการ   ก็ใหด้ าเนินการสอบสวนเพื่อใหท้ราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั    ประวติัการรับราชการ   หรือการท างาน  การประกอบคุณงามความดี  
ความผดิหรือความเส่ือมเสีย   และความประพฤติของผูน้ั้น  โดยใหส้อบสวนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้
งาน   และผูมี้เกียรติซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดอนัควรเช่ือถือได ้  แลว้พิจารณาอีกชั้นหน่ึงวา่ยงัตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับ
ราชการหรือไม่   ถา้ตอ้งการรับ ก็ใหแ้จง้และส่งเร่ืองการสอบสวนดงักล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลกัฐานการ
สอบสวนนั้นให้เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ด าเนินการต่อไป  และหาก
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ตอ้งการรับผูย้ืน่ค  าขอนั้นเขา้รับราชการ ใหแ้จง้เป็น
หนงัสือใหผู้น้ั้นและเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ 

         (4)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่แจง้ผลการ 
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พิจารณาตาม (3) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบภายในหกเดือน
นบัแต่วนัท่ีเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ส่งเร่ืองไปใหถื้อวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้นไม่ตอ้งการจะรับบรรจุ   ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.
จงัหวดั ) ยติุเร่ืองและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบ 
            (5)  เม่ือเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดรั้บเร่ือง
การสอบสวนตาม (3) เห็นวา่ขอ้เทจ็จริงและเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    ก็ใหด้ าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณา 
            (6)  การขอยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม   เพื่อสมคัรสอบ   
แข่งขนัหรือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นพนกังานส่วนต าบล ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานส่วนต าบลยืน่ค  า
ขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล   ( ก.อบต.จงัหวดั ) รวบรวมขอ้เทจ็จริงและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   ใหเ้พียงพอท่ีจะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แลว้ด าเนินการน าเสนอ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาลงมติลบัตามขอ้ 9 

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดพ้ิจารณา 
ลงมติส าหรับผูข้อยกเวน้กรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มรายใด   และผูน้ั้นไม่ไดรั้บการยกเวน้  
การขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติั   
หรือ  มีลกัษณะตอ้งหา้มอีก ผูน้ั้นจะขอไดต่้อเม่ือเวลาไดล่้วงเลยไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมติ 

หมวด  2 
การก าหนดประเภท จ านวน และอตัราต าแหน่ง 

  ขอ้ 11     ต  าแหน่งพนกังานส่วนต าบลมี 3 ประเภท  ดงัน้ี 
(1) ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
(2) ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ  ไดแ้ก่ต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไป  

ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานวชิาชีพ  ซ่ึงตอ้งปฏิบติัโดยผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาท่ีไม่อาจ 
มอบหมายใหผู้มี้คุณวุฒิอยา่งอ่ืนปฏิบติังานแทนได ้ และเป็นงานท่ีมีผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยมีองคก์รตามกฎหมายท าหนา้ท่ีตรวจสอบกลัน่กรองและรับรองการประกอบ
วชิาชีพ  รวมทั้งลงโทษผูก้ระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพดงักล่าว  ไดแ้ก่ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 

 วชิาชีพเฉพาะการพยาบาล 
 วชิาชีพเฉพาะวศิวกรรมโยธา 
 วชิาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 

(3) ต าแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง   ไดแ้ก่   ต าแหน่งระดบั 8 ท่ีมี 
ฐานะและหนา้ท่ีในการบริหารงานเป็นปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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  ขอ้  12    การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัราต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในองคก์าร
บริหารส่วนต าบล วา่จะมีต าแหน่งใด ระดบัใด  อยูใ่นส่วนราชการใด  จ  านวนเท่าใด   ตอ้งค านึงถึงลกัษณะ
หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน  ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคล  และงบประมาณ
รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยการก าหนดต าแหน่งดงักล่าวตอ้งเทียบไดใ้นมาตรฐานเดียวกนักบั
ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

  ขอ้  13    การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในส่วนราชการ   วา่จะมีต าแหน่งใด 
ระดบัใด  อยูใ่นส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงั
ของพนกังานส่วนต าบล    เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง   และการใชต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล    
โดยเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
  ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง   ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลค านึงถึงภารกิจ   อ านาจหนา้ท่ี   ความรับผดิชอบ   ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั   ความยาก  
คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน    ตลอดทั้งภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะตอ้งจ่าย     
ในดา้นบุคคล  

  ขอ้  14    การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล   ต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดบัใดให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น  แลว้ปรับเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) จดัท าไวต้ามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง การปรับต าแหน่งเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
ใหจ้ดัต าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัเขา้ประเภทและสายงานเดียวกนั และจดัต าแหน่งในสายงาน
เดียวกนัท่ีมีความยากและคุณภาพของงานอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณเขา้กลุ่มต าแหน่งเดียวกนัและ
ระดบัเดียวกนั 

  ขอ้  15    ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    
ประกอบดว้ย 
      (1)  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เป็นประธาน   

(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล                เป็นคณะท างาน 
(3) ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ              เป็นคณะท างาน 

    (4)  พนกังานส่วนต าบล                เลขานุการคณะท างาน 

  ขอ้  16    ใหค้ณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั   จดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  โดยใหค้  านึงถึงภารกิจ  อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   กฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ลกัษณะงานท่ี
ตอ้งปฏิบติั  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองคก์ารบริหารส่วน
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ต าบล   ตลอดทั้งภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล   และการจดัสรร
เงินงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี  และแผนอตัราก าลงัดงักล่าวอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั  ดงัน้ี 

(1) บทศึกษาวเิคราะห์อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจความรับผดิชอบขององคก์ารบริหาร             
ส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการก าลงัคนทั้งหมดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี  วา่ตอ้งการก าลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบติังานตามภารกิจ
ท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวเิคราะห์ประเมินความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและก าลงัคน                
ท่ีขาดอยูแ่ละตอ้งการเพิ่มข้ึน   อตัราความตอ้งการก าลงัคนเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการขยายงานหรือไดรั้บ 
มอบหมายเพิ่มข้ึน   อตัราการสูญเสียก าลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวเิคราะห์การวางแผนการใชก้ าลงัคน   เป็นการวางแผนเพื่อใหมี้การใช้
ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของก าลงัคนท่ีมีอยู ่ การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใช้
ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละ 
ส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งต่างๆ    โดยมี 
หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้   ดงัน้ี 

       (ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   

       (ข)  การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลและระดบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล
ประจ าในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม  (ก)   โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
เป็นต าแหน่งใด   สายงานใด   ระดบัใด  และมีจ านวนเท่าใด   ใหเ้ป็นไปตามแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วน
ต าบล ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าข้ึน  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั ) แลว้ 
         (ค)  ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  ท่ีก าหนดในส่วนราชการตาม (ข)  ตอ้งเป็นต าแหน่ง
สายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  ไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไวแ้ลว้   
ส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1  ระดบั 2   หรือระดบั 3  ทุกต าแหน่งสายงาน    
ใหก้ าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดบัควบ   เป็นระดบั 1-3   ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5   แลว้แต่กรณี    
         (ง) การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลตามแผนอตัราก าลงั  ใหก้ าหนดเป็นแผน
อตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี   โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด   และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีท่ีหน่ึง  ปีท่ีสอง   และปีท่ีสาม  
  (6)  ในการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล    ตามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่ีจดัท าข้ึนในคร้ังแรกตามประกาศน้ี    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
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ใด   ระดบัใด   จ านวนเท่าใด   ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไข ดงัน้ี 
          (ก)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่   ใหก้ าหนดระดบัต าแหน่ง  ดงัน้ี 

 ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นระดบั 8 หรือระดบั 7 
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ  

ระดบั 6  ได ้
 ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน เป็นระดบั 7 หรือ

ระดบั 6 
          (ข)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   ใหก้ าหนดต าแหน่ง  ดงัน้ี 

 ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6  
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
      ระดบั 6 ได ้ 
 ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน  เป็นระดบั 7 หรือ

ระดบั 6 
         (ค)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ใหก้ าหนดต าแหน่ง  ดงัน้ี 

 ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั   6 
 ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน  เป็นระดบั  6 

          (ง)  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ให้พิจารณาก าหนดไดต้ามความเหมาะสม   ความจ าเป็น   ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   ความยากและ
คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน   และให้ค  านึงถึงต าแหน่งสายงานของตวัพนกังานส่วนต าบล   ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัประกอบดว้ย 

  ขอ้  17    ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลมีช่ือในการบริหารงานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
วา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   และมีช่ืออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดงัน้ี 

(1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(3) หวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(4) ผูอ้  านวยการกอง หรือ หวัหนา้ส่วนราชการ 

ขอ้  18    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอตัราก าลงัท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ 16     
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ประกาศใชแ้ผนอตัราก าลงัดงักล่าว   เพื่อเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใชต้  าแหน่งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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  เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   3  ปี
แลว้   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ตามขอ้  
16   เป็นระยะเวลา 3 ปี   ในรอบถดัไป  

  ขอ้  19    ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล( ก.อบต.
จงัหวดั )  ตามขอ้ 18  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นวา่แผนอตัราก าลงัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่เหมาะสม   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั
ดงักล่าว   ตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล   มีความเห็นวา่แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีความเหมาะสมแลว้   และแจง้ยนืยนั
แผนอตัราก าลงัต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  
พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึง  
เป็นประการใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
  ขอ้  20    เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดใหมี้ต าแหน่ง
พนกังานส่วนต าบล   ต าแหน่งใด  ระดบัใด  ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใดตามแผนอตัราก าลงัแลว้ ให ้ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เพื่อจดัสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี   ส าหรับตั้งจ่ายเป็นอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั 

  ขอ้  21    ในระหวา่งการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หากองคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลเพิ่มใหม่   
นอกเหนือจากท่ีก าหนดในแผนอตัราก าลงั  เพื่อรองรับภารกิจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน หรือ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน   ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยปรับ
เกล่ียจากต าแหน่งอ่ืนได ้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล             
( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงเหตุผล   ความ
จ าเป็นท่ีตอ้งขอก าหนดต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พจิารณา  โดยมี
รายการ   ดงัต่อไป 

(1)  เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 
(2)  ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั   ความยากและคุณภาพของงาน  หรือปริมาณงานท่ี          

เพิ่มข้ึนจากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้ึนใหม่ 
(3)  ช่ือต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
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(4)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(5)  ส่วนราชการท่ีก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่   โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงัท่ีมีอยู ่       

ตามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(6)  เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน 

  ขอ้  22    กรณีการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  21   
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่   ซ่ึงเป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
ยงัไม่ไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น ในการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่         
ดงักล่าว   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  เสนอ
ไปพร้อมกนัดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อแสดงใหท้ราบถึงประเภทต าแหน่ง  ช่ือต าแหน่งสายงาน  ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป  
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั  คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และ
ระดบัต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หากเห็นชอบ
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ   ใหเ้สนอเร่ืองขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  ร่างมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณาต่อไป 
  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  ใหน้ าความท่ีก าหนดในขอ้  19  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  23    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดรั้บความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
ใหม่ตามขอ้  21  หรือขอ้  22   แลว้แต่กรณี   ใหถื้อวา่เป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลนั้น   โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงั           
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  ขอ้  24    ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใชต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบลใหเ้หมาะสม   ในกรณีท่ีปรากฏวา่การก าหนดต าแหน่งใด 
ไม่เหมาะสมก็ดี การใชต้  าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ก าหนดก็ดี  หรือลกัษณะหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งใดท่ี  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเสียใหม่ใหเ้หมาะสม   ทั้งน้ี  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  จะมอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
แทน ก็ได ้
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหน่ึง   คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  
มอบหมาย  มีอ านาจยบุเลิกต าแหน่งหรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล    โดยให ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือค าสั่งนั้น        
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  ขอ้  25    การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  ตามขอ้  24   
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูไ้ดรั้บมอบหมาย
อ านาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลได ้ 

  ขอ้  26    การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ตาม ขอ้  25   สามารถ
กระท าได ้ 5  ประการ ดงัน้ี 

(1) การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนในต าแหน่งสายงานเดิม 
(2) การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่ง  
(3) การปรับเกล่ียต าแหน่ง โดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน 
(4) การปรับเกล่ียต าแหน่ง โดยเปล่ียนต าแหน่งสายงาน หรือระดบัต าแหน่ง 
(5) การยบุเลิกต าแหน่ง 

ขอ้  27    การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนในต าแหน่งสายงานเดิม   เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งท่ีเปล่ียนแปลงไป   ด าเนินการได ้  ดงัน้ี 

(1) ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสามารถปรับระดบัต าแหน่งใหมี้ระดบัสูงข้ึนในระดบัควบได ้  เม่ือผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งใดใหสู้งข้ึนนอกระดบั
ควบ   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล  ใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน ท่ีก าหนดในหมวด 9 

(2) ต าแหน่งผูบ้ริหาร  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอจะขอปรับระดบัต าแหน่งให้
สูงข้ึนของต าแหน่งใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  28    การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน   
เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ  หรือการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานเร่ิมตน้ของ
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1  ระดบั 2 หรือระดบั 3  แลว้แต่กรณี  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล   
มีอ านาจปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งดงักล่าว  เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการหรือการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งได ้

ขอ้  29    การปรับเกล่ียต าแหน่งโดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน  เป็นการตดัโอนต าแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหน่ึงในกองหรือฝ่ายหน่ึง    ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน   โดยไม่
เปล่ียนต าแหน่งสายงาน  ทั้งน้ี  เพื่อใหส้ามารถปรับเกล่ียต าแหน่งในสายงานเดียวกนัท่ีมีอยู ่ ใหส้ามารถใช้
ต าแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอเร่ืองขอปรับเกล่ียต าแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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ขอ้  30 การปรับเกล่ียต าแหน่งโดยเปล่ียนต าแหน่งสายงาน หรือระดบัต าแหน่งเป็นการ
ตดัโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหน่ึงในส่วนราชการใด  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอ่ืนในส่วน
ราชการเดียวกนั หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหน่งท่ีก าหนดนั้นอาจเปล่ียนระดบัต าแหน่งดว้ยก็ได ้  ทั้งน้ี   
เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกล่ียต าแหน่งท่ีมีอยูใ่นกรอบอตัราก าลงัใหส้ามารถใชต้ าแหน่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเสนอขอปรับเกล่ียต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

ขอ้  31    การยบุเลิกต าแหน่ง  เป็นการยบุเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ ท่ีมีอยูใ่นกรอบ
อตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยชน์แลว้    โดยให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอยบุเลิกต าแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ต าแหน่งท่ีจะยบุเลิกนั้นตอ้งเป็นต าแหน่งวา่ง 
  กรณี  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดมี้มติไม่ใหค้วามเห็นชอบ
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอใหย้บุเลิกต าแหน่ง   และองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัยนืยนัใน
ความเห็นเดิม   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณาและใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้  32    การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามขอ้  27 (2)  ขอ้ 29 และขอ้ 30                  
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งขอก าหนดต าแหน่ง   ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาโดยมีรายการ   ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(2) ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั  ความยากและคุณภาพของงาน   หรือปริมาณงานท่ี             

เพิ่มข้ึนจากเดิมถึงขนาดจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(3) ช่ือต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่งใหม่ 
(4) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(5) ส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่   โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงั    

ท่ีมีอยูต่ามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ใหม ่

(6) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน 
  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหน่ึง   ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลและ       
ความจ าเป็นในดา้นปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคญั  โดยมิใหข้ออนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เพื่อเหตุผลดา้นตวับุคคล  และใหค้  านึงถึงจ านวนของลูกจา้งทั้งประจ าและชัว่คราวท่ีปฏิบติังานในงานนั้น
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ดว้ย   ทั้งน้ี  เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาคนลน้งาน  และเป็นการประหยดังบประมาณดา้นรายจ่ายดา้นบุคคลของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย    และใหพ้ิจารณาถึงความส าคญั   ความเหมาะสมและถูกตอ้งของกรอบ
ต าแหน่งในงานนั้นดว้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ควรจะให้ต าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความกา้วหนา้ของ
บุคลากรในงานนั้นได ้

  ขอ้  33   ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพของงานเปล่ียนแปลงไปมาก  และไดพ้ิจารณาขอ       
อนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด   ควรพิจารณาจดัหาต าแหน่งเพื่อรองรับบุคลากร          
ผูค้รองต าแหน่งเดิมท่ีขออนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดว้ย   และก่อนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล       
จะขออนุมติัปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการกบัต าแหน่งท่ีวา่ง  
และมีความจ าเป็นนอ้ยเสียก่อน  โดยการปรับเกล่ียต าแหน่งไปไวใ้นงานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน 

  ขอ้  34    ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ตาม  
ขอ้ 32  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นวา่การขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งยงัไม่เหมาะสม    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเห็นวา่การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
มีความเหมาะสมแลว้ และแจง้ยนืยนัการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั ) ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) 
พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ตามวรรคหน่ึง เป็น
ประการใด   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  

  ขอ้  35    ในระหวา่งการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล                  
หากองคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   เพื่อรองรับภารกิจ  
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ลกัษณะงาน  หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ               
ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

  ขอ้  36    กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 30         
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซ่ึงเป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) 
ยงัไม่ไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ดงักล่าว ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  เสนอไป
พร้อมกนัดว้ย  ทั้งน้ี   เพื่อแสดงใหท้ราบถึงประเภทต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และ
ระดบัต าแหน่ง   
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  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หากมีความ
เห็นชอบตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ  ใหเ้สนอเร่ืองขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่  ร่าง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่   ใหน้ าความท่ีก าหนดในขอ้ 34 มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

  ขอ้  37    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งตามขอ้ 27 (2)  ขอ้ 29  ขอ้ 30  หรือขอ้ 31  แลว้แต่กรณี    ให้ถือวา่เป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น โดยให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียด  
ในแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

หมวด  3 
อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ส่วนที ่1 
อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือน 

  ขอ้  38    อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ       
พนกังานส่วนต าบล   ใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งท่ีก าหนดส าหรับขา้ราชการ    
พลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
หรือระเบียบท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้  39    ใหพ้นกังานส่วนต าบลไดรั้บเงินเดือนตามต าแหน่ง ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งใด   ระดบัใด  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนทา้ย
พระราชบญัญติัเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงัน้ี 
 (1)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  1  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
 (2)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  2  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
 (3)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  3  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
 (4)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  4  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
 (5)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  5  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
 (6)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  6  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
 (7)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  7  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
 (8)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบั  8  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 8   
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 ขอ้  40    พนกังานส่วนต าบลผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด   ระดบัใด  โดยไดรั้บ 
เงินเดือนในอนัดบัใดตามขอ้ 39  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น  เวน้แต่ 

 (1)  ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นต ่าของอนัดบันั้นอยูแ่ลว้  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าเดิม 
  (2)  ผูน้ั้นไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชีพ  และ ก.พ. หรือ               
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือ
วชิาชีพนั้น เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  และก าหนดเงินเดือนท่ีควรไดรั้บในอนัดบั
และขั้นใด  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัและขั้นท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้  41       
  (3)  ผูน้ั้นไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน                 
และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัร
การศึกษา  หรือวชิาชีพท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนนั้น    เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
และก าหนดเงินเดือนท่ีควรไดรั้บในอนัดบั   และขั้นใด   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจปรับใหไ้ดรั้บเงินเดือน
ในอนัดบัและขั้นท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้  41          
  (4)  ผูน้ั้นไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานใดท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    ใหต้  าแหน่งในสายงานนั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่
ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบันั้น   ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัและขั้นท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 
  (5)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดในระดบัท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งเดิม โดยเป็นความประสงค์
ของตวัพนกังานส่วนต าบลนั้น  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ี
เทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบล
จะไดรั้บ  เม่ือไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยูแ่ลว้ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือน ส าหรับ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
  (6)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนต าแหน่งใด   ถา้ไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่
ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูแ่ลว้  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตาราง เทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอนัดบั ท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเม่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้  41  การก าหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชีพ          
ตามขอ้ 40 (2) และผูท่ี้ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวชิาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ตาม          
ขอ้ 40 (3) ไดรั้บเงินเดือนในอนัดบัใด และขั้นใด ใหพ้ิจารณาด าเนินการดงัน้ี 
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  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน   ตอ้งเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) รับรองวา่เป็น
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   โดยใหพ้ิจารณาปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุได้  ไม่วา่
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น   จะไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพดงักล่าวอยูก่่อน   หรือระหวา่งเขา้รับ
ราชการ   หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
  (2)  การปรับอตัราเงินเดือน ใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง                  
หรือเปล่ียนระดบัต าแหน่ง   และตอ้งใหไ้ดรั้บเงินเดือนไม่สูงกวา่ระดบัและขั้นของอตัราเงินเดือนท่ีควร
ไดรั้บ  ตามตารางก าหนดอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุ   ทา้ยประกาศน้ี  
  (3)  การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ   ตอ้งให้มีผลไม่ก่อนวนัท่ีพนกังานส่วน
ต าบลผูน้ั้นส าเร็จการศึกษา  และไม่ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีจะขอปรับอตัราเงินเดือนให้
ไดรั้บตามคุณวฒิุนั้น  รวมถึงไม่ก่อนวนัท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ได้
ก าหนดใหป้ริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีไดรั้บมาเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง 
  ในกรณีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษาเพิ่มเติม   การปรับอตัราเงินเดือน
ใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุ   ใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผูน้ั้นรายงานตวัต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลงัส าเร็จ 
การศึกษา 
  ในกรณีท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนก่อนวนัท่ีเขา้รับ               
ราชการ   หรืออยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ   การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุตอ้ง 
มีผลไม่ก่อนวนัพน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
  ในกรณีท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเพิ่มข้ึน หรือสูงข้ึนหลงัวนัเขา้รับ                          
ราชการและพน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการแลว้โดยมิไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง              
การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุ  ใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ
เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 
  (4)  การสั่งปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ั่ง โดยมิใหย้อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีไดเ้สนอเร่ืองราวไวก่้อนวนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ   และไม่สามารถสั่งปรับใหใ้น          
วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ   ก็ใหส้ั่งปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุไดต้ั้งแต่วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ           
ทั้งน้ีใหป้รับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามวฒิุก่อนการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  ขอ้  42    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ด    ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด
อ่ืนแห่งประกาศน้ี   และไดก้ าหนดการใหไ้ดรั้บเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไวโ้ดยเฉพาะ   ใหพ้นกังานส่วนต าบล
ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก าหนดในหมวดนั้น 
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  ขอ้  43    กรณีอ่ืนนอกจากท่ีไดก้ าหนดในหมวดน้ี   ให้เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป 

ส่วนที ่2 
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

  ขอ้  44    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัใหมี้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วน
ต าบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ  แรงจูงใจ  และเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ในการปฏิบติัราชการของ
พนกังานส่วนต าบลทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือน 

  ขอ้  45    องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจา้ง  และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งไดต้  ่ากวา่ท่ีก าหนดในมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และไดบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด สามารถจดัประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนต าบลเป็นพิเศษอีกก็ได ้     
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ตอ้งมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  และเป็นการจ่ายให้
ในลกัษณะของสวสัดิการส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยให้น าเงิน
ในส่วนท่ีเหลือจากกรณีท่ีค่าใชจ่้าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกล่าวร้อยละส่ีสิบ ตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ีวงเงินค่าประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของพนกังานส่วนต าบลหรือลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีไดรั้บแต่ละคนไม่เกินหา้เท่าของ
อตัราเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

  ขอ้  46    องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  45  ไดด้งัต่อไปน้ี 
      (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพิ่มข้ึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม              
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศก าหนด   และก าหนดอตัรา      
ค่าตอบแทน   ตลอดทั้งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
      (2)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ( ก.ถ. ) ประกาศก าหนด    
  ขอ้  47    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามขอ้ 46 แลว้             
ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณา  ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้  านึงถึงสิทธิ สวสัดิการของพนกังานส่วนต าบล
และลูกจา้งท่ีไดรั้บ ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  งบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล    
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  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาและมีมติใหค้วาม
เห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศใชบ้งัคบัต่อไป ทั้งน้ี ใหมี้ผลใช้
บงัคบัไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มีมติใหค้วามเห็นชอบการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น 

  ขอ้  48    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลหรือ 
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 46 (1)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้
เดิม  หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 47  โดยอนุโลม 

  ขอ้  49    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลหรือ 
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 46 (2)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้
เดิม  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 47  โดยอนุโลม   เวน้แต่ การก าหนดให้
มีอตัราค่าตอบแทนลดลงต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนจะไดรั้บ 
หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น   จะกระท ามิได ้ 

  ขอ้  50    ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ            
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  46  แลว้ หากปรากฏวา่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนั้นไม่สามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   ค่าจา้งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนท่ีก าหนดตามขอ้ 46 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก เพื่อมิใหข้ดัหรือแยง้ และไม่เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 48  หรือขอ้  49   โดยอนุโลม 

  ขอ้  51    พนกังานส่วนต าบลอาจไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

  ขอ้  52    พนกังานส่วนต าบลอาจไดรั้บเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

  ขอ้  53    บ าเหน็จบ านาญของพนกังานส่วนต าบล    ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   
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หมวด  4 
การคัดเลอืก 

  ขอ้  54    การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง                
พนกังานส่วนต าบลและการคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ให้
ด าเนินการได ้4 วธีิ ดงัน้ี 

(1) การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วนต าบล 
หรือเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานท่ีสอบแข่งขนัได ้ ในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้น  
  (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับ          
ราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  
  (3)  การสอบคดัเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนในสายงานเดียวกนั  หรือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่ง 
ผูป้ฏิบติังานใหด้ ารงต าแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
  (4)  การคดัเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนในระดบั
ควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ หรือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึนนอกระดบัควบ
ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์   หรือต าแหน่งประเภทวชิาชีพ
เฉพาะหรือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน      

ขอ้  55    การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแข่งขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี   
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี  คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการแทน  ตอ้งด าเนินการอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
โดยค านึงถึงหลกัวชิาการวดัผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และตอ้งเปิดโอกาสให้พนกังานส่วนต าบล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น และมีความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือก        
มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกดว้ย    โดยการประกาศผลการคดัเลือกใหด้ าเนินการอยา่งเปิดเผย   
 
 

ส่วนที ่ 1 
การสอบแข่งขัน 

  ขอ้  56    การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานส่วนต าบล   ตามขอ้ 54 (1)  
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นสมควร   อาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เป็น 
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ผูด้  าเนินการแทนก็ได ้
ขอ้  57    การสอบแข่งขนั การก าหนดหลกัสูตร วธีิการสอบแข่งขนั  และวธีิด าเนินการ 

เก่ียวกบัการสอบแข่งขนั ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสิน การข้ึนบญัชีสอบแข่งขนัได ้การน ารายช่ือผูส้อบแข่งขนั
ไดต้  าแหน่งหน่ึงไปข้ึนบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งอ่ืน และการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนด   ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ใหผู้ด้  าเนินการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั 
 (2) หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนัอยา่งนอ้ยตอ้งมี  3  ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    ใหท้ดสอบโดยวธีิสอบขอ้เขียน 
(ข)  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ใหท้ดสอบโดยวธีิสอบ    

ขอ้เขียน  หรือวธีิสอบปฏิบติั หรือวธีิอ่ืนใดวธีิหน่ึงหรือหลายวธีิก็ได ้
(ค)   ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  ใหป้ระเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ              

เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
(3) ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัหรือไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับพนกังานส่วน 

ต าบล   หรือได้รับการยกเวน้จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) และต้องมี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ก าหนด 

(4) การประกาศรับสมคัรสอบใหร้ะบุช่ือต าแหน่ง คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง เงินเดือนท่ีจะไดรั้บ วนัเวลาและสถานท่ีสอบ เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการสอบ หลกัสูตร
และวธีิการสอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสิน การข้ึนบญัชี และการยกเลิกบญัชี  

(5) เกณฑก์ารตดัสิน ผูส้อบแข่งขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละหกสิบ 

(6)  การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงตามล าดบัจากผูส้อบแข่งขนัไดค้ะแนนสูงสุด           
ลงมาตามล าดบั  และใหบ้ญัชีสอบแข่งขนัใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี  นบัแต่วนัข้ึนบญัชี   เวน้แต่มีการสอบแข่งขนั 
ในต าแหน่งเดียวกนันั้น และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ 

  ขอ้  58    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัข้ึน                 
คณะหน่ึงจ านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน   ดงัน้ี  
  (1)  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    เป็นผูด้  าเนินการสอบ 
แข่งขนั  ใหแ้ต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นประธานกรรมการ 
และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
  (2)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั    ใหแ้ต่งตั้งผูแ้ทนหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ และพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
ประธานกรรมการ 
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  ขอ้  59    คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั   อาจตั้งกรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัไดต้ามความจ าเป็น  

  ขอ้  60    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนั  แลว้ใหป้ระธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 

  ขอ้  61    หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในต าแหน่งระดบั 
ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้  62    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ   โดยระบุรายละเอียดในเร่ือง 
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1) ช่ือต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง  
(2) คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
(3) เงินเดือนท่ีจะไดรั้บ 
(4) วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  เกณฑ์การตดัสิน  การข้ึนบญัชี และการยกเลิก

บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ   

  ประกาศรับสมคัรสอบนั้น  ใหปิ้ดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรสอบก่อน 
วนัท่ีเร่ิมรับสมคัรสอบ  และจะประกาศทางวทิยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้

  ขอ้  63    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัรสอบ   โดยให้มีก าหนดเวลา
รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่  15  วนัท าการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นตอ้งขยายก าหนดเวลารับสมคัรสอบแข่งขนัตามท่ี 
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะ  ผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัอาจประกาศขยายก าหนดเวลารับ
สมคัรสอบได ้ แต่ทั้งน้ี เวลาท่ีจะขยายตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกวา่  15  วนัท าการ  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ย
ของการรับสมคัรสอบและจะตอ้งประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวนัปิดรับสมคัรสอบคร้ังนั้นดว้ย 

  ขอ้  64    ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตามอตัราดงัน้ี 
(1) ต าแหน่งระดบั  1  หรือต าแหน่งระดบั  2  ต าแหน่งละไม่ต ่ากวา่ 50  บาท  

แต่ไม่เกิน  100  บาท 
(2) ต าแหน่งระดบั  3  ข้ึนไป  ต าแหน่งละไม่ต ่ากวา่   100  บาท    แต่ไม่เกิน  

200 บาท 
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ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนใหเ้ม่ือไดป้ระกาศรายช่ือวา่เป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบแลว้              
เวน้แต่  มีการยกเลิกการสอบคร้ังนั้นทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามขอ้  69           
จึงใหจ่้ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปใน             
ทางทุจริตนั้นได ้

ค่าธรรมเนียมสอบท่ีจดัเก็บไดต้ามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนั           
สามารถน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบแข่งขนัในคราวนั้นได ้

  ขอ้  65    ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบแข่งขนัผูใ้ด  เป็นขา้ราชการประเภทอ่ืน หรือขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน   และประสงคจ์ะสมคัรสอบแข่งขนัในต าแหน่งท่ีมีระดบัไม่สูงกวา่ต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่   ซ่ึงใช้
คุณวฒิุเช่นเดียวกบัต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่ จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่ง
บรรจุอนุญาตใหม้าสมคัรสอบแข่งขนัไดพ้ร้อมกบัใบสมคัรสอบ   หากไม่มีหนงัสือรับรองดงักล่าวผูน้ั้นไม่มี
สิทธิเขา้สอบส าหรับการสอบแข่งขนัคร้ังนั้น 

  ขอ้  66    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ   ก่อนวนัสอบไม่ 
นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 

  ขอ้  67    การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้  ใหถื้อเกณฑว์า่ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน 
ในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ   ทั้งน้ี  ใหค้  านึงถึงหลกัวชิาการวดัผลดว้ย 

  ขอ้  68    ในการสอบแข่งขนั  จะตอ้งท าการสอบตามหลกัสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขนัจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป   หรือภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งก่อน   แลว้จึงใหผู้ท่ี้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้  67  สอบ
ใน  ภาคอ่ืนต่อไปก็ได ้

  ขอ้  69    กรณีท่ีปรากฏวา่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจท าใหเ้กิดความ 
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขนั    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัรายงานให้ผูด้  าเนินการสอบ           
แข่งขนัทราบเพื่อพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคร้ังนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะ
วชิาหรือเฉพาะภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร   ถา้หากผูด้  าเนินการ
สอบแข่งขนัใหย้กเลิกการสอบแข่งขนัเฉพาะวชิาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว้    ก็ใหด้ าเนินการสอบแข่งขนั
เฉพาะวชิานั้น  หรือเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทาง     ทุจริต
ไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

  ขอ้  70    เม่ือไดด้ าเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั
รายงานผลการสอบต่อผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั   เพื่อผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัจะไดป้ระกาศข้ึนบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัไดต่้อไป 
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  ขอ้  71    การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้  ใหเ้รียงล าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงลง              
มาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่   ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเท่ากนัอีก  ก็ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่
ในล าดบัท่ีสูงกวา่ 

  ขอ้  72    บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน  2  ปี  นบัแต่วนัข้ึนบญัชี  แต่ถา้มีการสอบ 
แข่งขนัอยา่งเดียวกนันั้นอีก   และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้ร้ังก่อนเป็น
อนัยกเลิก  เวน้แต่ในกรณีท่ีไดมี้การเรียกตวัผูส้อบแข่งขนัไดผู้ใ้ดใหม้ารายงานตวัเพื่อรับการบรรจุไปแลว้
ก่อนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดมี้อายเุกิน  2 ปี  หรือก่อนมีการข้ึนบญัชีสอบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้แต่กรณี  ก็ใหก้าร
ข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้ร้ังก่อนนั้นยงัคงมีผลใชไ้ดต่้อไป   แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  30  วนั  นบัแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้นมีอายคุรบ  2  ปี หรือวนัท่ีข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  73    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนั เป็นเจา้ของบญัชีสอบแข่งขนัท่ีไดด้ าเนินการและ            
มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน   หรือส่วน             
ราชการอ่ืน  ท่ีมีความประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแข่งขนัดงักล่าว   เพื่อแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดใ้หด้ ารง
ต าแหน่งสายงานเดียวกนัในส่วนราชการนั้น  โดยใหเ้รียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดบัท่ีท่ีสอบแข่งขนัได ้      
ตามบญัชีการสอบนั้น 

  ขอ้  74    ผูใ้ดไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ถา้มีกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
ใหเ้ป็นอนัยกเลิกการข้ึนบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้  คือ 

(1) ผูน้ั้นไดข้อสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได ้
(2) ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อรับการบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลาท่ีผูด้  าเนินการ            

สอบแข่งขนั   หรือผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก าหนด  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและไดมี้หนงัสือส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนแจง้ ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั  นบัแต่วนัท่ีท่ีท าการไปรษณียรั์บลงทะเบียน 

(3) ผูน้ั้ นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ                    
แต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได ้

(4) ผูน้ั้นประสงคจ์ะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดโ้ดยการโอน          
แต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน   และไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้แลว้วา่จะไม่รับโอน  ผูน้ั้นจึงไม่ประสงค ์           
จะรับการบรรจุ 

(5) ผูน้ั้นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบไดไ้ปแลว้  ให้ยกเลิกการข้ึน                   
บญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดทุ้กบญัชีในการสอบคร้ังเดียวกนั 
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  ขอ้  75    ผูใ้ดถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้ ถา้
บญัชีนั้นยงัไม่ยกเลิก   และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาเห็นวา่มีเหตุอนั 
สมควรจะอนุมติัใหข้ึ้นบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังต่อไปตามเดิมก็ได ้ ส าหรับ  
ผูซ่ึ้งถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี  เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  เม่ือออก
จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  และประสงคจ์ะเขา้รับราชการในต าแหน่งท่ีสอบได ้และบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัไดน้ั้นยงัไม่ยกเลิก   ใหข้ึ้นบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังต่อไป 

  ขอ้  76    ในการด าเนินการสอบแข่งขนั ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั 1 ชุด และส าเนา     

ประกาศรับสมคัรสอบ  2  ชุด  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก่อนเร่ิม
รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่  7  วนัท าการ 

(2)   เม่ือการสอบเสร็จส้ิน  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนั   รายงานไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )   ภายใน  5  วนัท าการ  นบัแต่วนัประกาศผลสอบ  โดย
ใหส่้งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) บญัชีกรอกคะแนน                 1   ชุด 
(ข) ส าเนาบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้   1   ชุด 

    (3)   เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือข้ึนบญัชีไวต้ามเดิมให้รายงาน       
ไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ภายใน  7  วนัท าการ นบัแต่วนัยกเลิก
หรือข้ึนบญัชีนั้น 
      (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ 
เขา้สอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดิมให้             
รายงานส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนท่ีสุด 

ส่วนที่  2 
การคัดเลอืกกรณทีีม่ีเหตุพเิศษ 

  ขอ้  77    การคดัเลือก  กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพื่อบรรจุบุคคล           
เขา้รับราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น ตามขอ้ 54 (2)  ให ้ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูด้  าเนินการ
แทนก็ได ้

ขอ้  78    การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั   ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดย วธีิ
สัมภาษณ์ วธีิสอบขอ้เขียน วธีิสอบปฏิบติั หรือวธีิอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวธีิก็ไดต้ามความเหมาะสม  โดย
ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
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(1) ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2)  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ               

ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  ขอ้  79   คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หรือองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย   อาจคดัเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัไดใ้น
กรณี ดงัน้ี 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล   ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนของ                
องคก์ารบริหารส่วนต าบล   เพื่อศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้การศึกษาข้ึน   เพื่อเขา้รับราชการในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาในคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษได ้ 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) คุณวฒิุท่ีก าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
 ปริญญาเอกทุกสาขา 
 ปริญญาสัตวแพทยศ์าสตร์ 
 ปริญญาวทิยาศาสตร์ทางกายภาพบ าบดั 
 ปริญญาวทิยาศาสตร์ทางกิจกรรมบ าบดั 
 ปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ปริญญาทางผงัเมือง 
(ข) ปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ีก าหนดใหค้ดัเลือกเฉพาะต าแหน่ง 
 ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งนกั 

สังคมสงเคราะห์ 
 ปริญญาทางการพยาบาล  เพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ 
 ปริญญาโททางกฏหมายเพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งนิติกร 
 ประกาศนียบตัรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเ์พื่อ 

เขา้รับราชการในต าแหน่งพยาบาลเทคนิค 
 ประกาศนียบตัรทางช่างทนัตกรรม   เพือ่เขา้รับราชการในต าแหน่งช่าง 

ทนัตกรรม 2    หรือทนัตสาธารณสุข 2 
(ค) คุณวฒิุการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
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คุณวฒิุการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงของทุกสาขาวชิาจาก
สถาบนั 

การศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ไดก้ าหนดใหคุ้ณวุฒิ
การศึกษาในสาขาวชิานั้นเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อเขา้รับ
ราชการและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบั 3 หรือระดบั 4 

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงไม่สามารถรับการบรรจุไดเ้ม่ือถึง
ล าดบัท่ีท่ีสอบได ้  เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร และ
ไดม้ารายงานตวัขอรับการบรรจุ  เม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนั
ได ้  เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้  แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใน
ต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญสูง   เขา้
รับราชการในฐานะผูช้  านาญการ 

  ขอ้  80    การคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน     
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามขอ้ 79 (1)   หรือผูส้ าเร็จการ        
ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้
การศึกษาข้ึน  เพื่อเขา้รับราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ้ 79 (2)  ใหผู้ด้  าเนินการ
คดัเลือกด าเนินการ   ดงัน้ี 

(1) ให้ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุ   ยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมหลกัฐาน      
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด 

(2) ให้ผูด้  าเนินการคดัเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง    
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  5  คน  ดงัน้ี 

(ก) กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการ  
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นประธานกรรมการ และ 
ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบล  เป็นกรรมการ 
          (ข)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ    ใหแ้ต่งตั้งปลดัองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ    และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบล  
เป็นกรรมการ 

     (3)  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก   พิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐาน        
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  นอกจากน้ีอาจใชว้ธีิ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได ้ และในการจดัล าดบัผูไ้ดรั้บคดัเลือกเพื่อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณาก าหนดใหผู้มี้
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คะแนนผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัตน้   สามารถไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ 
ก่อน  หรือพิจารณาบรรจุตามองคป์ระกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้  81    การคดัเลือกผูส้ าเร็จการศึกษาในคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 
( ก.อบต. ) ก าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษได ้ตามขอ้ 79 (3) ให ้
ผูด้  าเนินการคดัเลือกด าเนินการ ดงัน้ี 
       (1)  ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ใหร้ะบุรายละเอียดในเร่ือง ช่ือต าแหน่งท่ีจะบรรจุ         
และแต่งตั้งคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น       
เงินเดือนท่ีจะไดรั้บ  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  แบบใบสมคัร  คุณวฒิุการศึกษา  เอกสารและ                    
หลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร  ทั้งน้ี  การประกาศรับสมคัรคดัเลือกนั้น ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับ
สมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัรคดัเลือก   และจะประกาศทางวทิยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ         
เหมาะสมดว้ยก็ได ้
       (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุ  ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลกัฐาน    
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  โดยใหผู้ส้มคัรเขา้         
รับการคดัเลือกเสียค่าธรรมเนียมเขา้รับการคดัเลือก  ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรตามอตัรา ดงัน้ี 

(ก) ต าแหน่งระดบั  1  หรือต าแหน่งระดบั  2  ต าแหน่งละไม่ต ่ากวา่ 50  บาท  
แต่ไม่เกิน  100  บาท 

(ข) ต าแหน่งระดบั  3  ข้ึนไป  ต าแหน่งละไม่ต ่ากวา่ 100 บาท  แต่ไม่เกิน 200 บาท 
       ค่าธรรมเนียมสมคัรเขา้รับการคดัเลือกน้ี  จะไม่จ่ายคืนใหเ้ม่ือไดมี้การรับสมคัรเสร็จ
เรียบร้อยถูกตอ้งแลว้ 
       (3)  ให้ผูด้  าเนินการคดัเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง    
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  5  คน  ดงัน้ี 

(ก) กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการ  
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นประธานกรรมการ  และ 
ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
   (ข) กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ  ให้แต่งตั้งปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 

      (4) คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวธีิสัมภาษณ์         
วธีิสอบขอ้เขียน วธีิสอบปฏิบติั หรือวธีิอ่ืนใด วธีิหน่ึงหรือหลายวธีิก็ไดต้ามความเหมาะสมในการน้ี         
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการออกขอ้สอบ  หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบติังานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีใหด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความจ าเป็น 
       (5)  เม่ือไดด้ าเนินการคดัเลือกเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงานผล
การคดัเลือกต่อผูด้  าเนินการคดัเลือก โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผล
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คะแนนตาม (4) เพื่อผูด้  าเนินการคดัเลือกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก และบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งท่ีคดัเลือกตามล าดบัต่อไป 
       (6)  ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกวา่จ านวนต าแหน่งวา่ง และภายหลงัมีต าแหน่ง
วา่งเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผูผ้า่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศ  ผลการคดัเลือก
นั้น  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล      
( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  82    การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้  ซ่ึงไม่สามารถรับการบรรจุไดเ้ม่ือถึงล าดบัท่ีท่ี             
สอบได ้ เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  และไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุ เม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ตามขอ้ 79 (4)  ให ้         
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูด้  าเนินการ
คดัเลือก  ดงัต่อไปน้ี 
       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยืน่ใบสมคัร  และหนงัสือรับรองประวติัการรับ         
ราชการทหารตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมดว้ยส าเนาหลกัฐานการศึกษาและส าเนาหลกัฐานการรับราชการ  
ทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  
       (2)  เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่  ผูน้ั้นพน้จากราชการ           
ทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายใน 180 วนั นบัแต่       
วนัพน้จากราชการทหาร  

(3) หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีต าแหน่งท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัไดว้า่งอยู ่ใหด้ าเนิน 
การสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนั้นได ้

  ขอ้  83    การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้น่ืองจาก                
ไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้    แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ีสอบ    
แข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามขอ้ 79 (5)     ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ   ดงัต่อไปน้ี 
       (1)ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยืน่หนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจุเขา้รับ                
ราชการและเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการภายใน 15  วนั นบัแต่วนัครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุ           
และแต่งตั้ง  
                (2)   เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาแลว้   เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผูน้ั้นเขา้        
รับราชการ 
               (3)  หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น   มีต าแหน่งท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัไดว้า่งอยู ่ 
ใหด้ าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนั้นได ้    

  ขอ้  84   การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพื่อบรรจุเขา้รับ
ราชการในฐานะผูช้  านาญการ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล                 
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( ก.อบต.จงัหวดั ) มอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  โดยด าเนินการตามท่ี
ก าหนดใน หมวด 5 ขอ้ 111 ถึง ขอ้ 115 

  ขอ้  85    เม่ือไดมี้การด าเนินการคดัเลือก ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี  ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 1 ชุด   และส าเนา  ประกาศ 
รับสมคัรคดัเลือก 2 ชุด ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก่อนเร่ิมรับสมคัร
คดัเลือกไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 

     (2)   เม่ือการคดัเลือกเสร็จส้ิน ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
รายงานไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ภายใน  5  วนัท าการนบัแต่วนั
ประกาศผลการคดัเลือก หรือด าเนินการคดัเลือกแลว้เสร็จ   โดยใหส่้งส าเนาบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือก   
1  ชุด หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชุด 
       (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัร ประกาศผลการคดัเลือกและ            
อ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) โดย
ด่วนท่ีสุด 
 

 

ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลอืก 

  ขอ้  86    การสอบคดัเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งตามขอ้  
54 (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  ในกรณีท่ี  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นสมควรอาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
เป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได ้  เวน้แต่ การสอบคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  

  ขอ้  87    ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง  
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  7  คน  ดงัน้ี 

(1) กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการสอบ   
คดัเลือก  ใหแ้ต่งตั้งประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทนหน่วย      
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ฝ่าย
ผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
      (2)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  ใหแ้ต่งตั้ง
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ี
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เหมาะสมจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ฝ่ายผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง คนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการ 

ขอ้  88    คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอ้สอบ กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น 

ขอ้  89    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบ                   
ขอ้เขียน  สัมภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวธีิการ     
ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกน้ีแลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 

ขอ้  90    หลกัสูตรและวธีิการสอบคดัเลือก   ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้  91  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบุช่ือต าแหน่งท่ีจะ        
แต่งตั้ง  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ  หลกัสูตรและวิธีการสอบคดัเลือก  และขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัร            
สอบควรทราบ 

ขอ้  92 ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัรสอบโดยใหมี้ก าหนด         
เวลารับใบสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 

ขอ้  93    ผูมี้สิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดใน 
ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  ตามขอ้ 91 ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก          

ขอ้ 94 ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบก่อนวนัสอบ                   
ไม่นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 

ขอ้ 95 การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลือกไดใ้หถื้อเกณฑว์า่   ตอ้งเป็นผูส้อบได ้      
คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงหลกัวชิาวดัผลดว้ย 

ขอ้ 96 การสอบคดัเลือกจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาค  แต่คณะกรรมการด าเนิน              
การสอบคดัเลือกจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งก่อน   แลว้จึงใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 95  สอบใน          
ภาคอ่ืนต่อไปก็ได ้

ขอ้ 97 ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจท าใหเ้กิดความ          
ไม่เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบ  เพื่อพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกคร้ังนั้น 
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ทั้งหมด   หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร    
ถา้หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ใหย้กเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแลว้     
ก็ใหด้ าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

ขอ้ 98 เม่ือไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแลว้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบ              
คดัเลือกรายงานผลการสอบต่อผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก เพื่อจะไดป้ระกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกไดต่้อไป 

  ขอ้ 99  การข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้รียงล าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ 

  ขอ้  100    บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัข้ึนบญัชี  แต่ถา้มีการ              
สอบคดัเลือกอยา่งเดียวกนันั้นอีก และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้             
คร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก   

ขอ้  101    ในการด าเนินการสอบคดัเลือก  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 1 ชุด  และส าเนา

ประกาศรับสมคัรสอบ 3 ชุด  ไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก่อนวนั
เร่ิมตน้รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่  7  วนัท าการ 

(2) เม่ือการสอบเสร็จส้ินแลว้  ใหส่้งเอกสารไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลาง 
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ภายใน  5  วนัท าการนบัตั้งแต่วนัประกาศผลสอบดงัต่อไปน้ี 
             (ก)  ขอ้สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  1  ชุด 
             (ข)  บญัชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
                                (ค)  ส าเนาบญัชีผูส้อบคดัเลือกได้  2  ชุด 

(3) เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบญัชีสอบคดัเลือกได ้ หรือข้ึนบญัชีผูใ้ดไวต้ามเดิมให้              
รายงานไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ภายใน  7  วนัท าการ  นบัตั้งแต่
วนัยกเลิกหรือข้ึนบญัชีผูน้ั้น 

(4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้      
สอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดิม ใหร้ายงาน
ไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนท่ีสุด 
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ส่วนที่  4 
การคัดเลอืก 

  ขอ้  102    การคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ตามขอ้ 54 (4)   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นสมควรอาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็น
ผูด้  าเนินการแทนก็ได ้ เวน้แต่การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึน  ให้  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  

  ขอ้  103    การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   
ใหด้ าเนินการได ้ 4  กรณี ดงัน้ี 

(1) การคดัเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนใน
ระดบัควบ   ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ 

(2) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ    ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  

(3) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล   เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ   ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะหรือสายงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(4) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึน  

  ขอ้  104    การคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนใน
ระดบัควบ   ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ   ตามขอ้ 103 (1)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก    

 การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหลกัเกณฑ์        
และเง่ือนไข ดงัน้ี 
      (1) พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง   ตามท่ีก าหนดในหมวด  9   วา่ดว้ยการเล่ือนและ 
แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน    
      (2) ใหด้ าเนินการคดัเลือกโดยวธีิการประเมินบุคคล   และประเมินผลการปฏิบติังานท่ี       
ผา่นมาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น  

    (3) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคล   และประเมินผลการ             
ปฏิบติังานตาม (2)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บการประเมิน 
(ข)  หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหน่ง             

ท่ีจะประเมิน 
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(ค)  การประเมินการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

    (4) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินวา่พนกังานส่วนต าบลท่ีจะผา่นการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือน 

    (5) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

  ขอ้  105   การคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ    ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ตามขอ้ 103 ( 2)  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการ หรืออาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูด้  าเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
ก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
      (1)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง   ตามท่ีก าหนดในหมวด  9  วา่ดว้ยการเล่ือนและ 
แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
      (2) ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน กรณี
คณะกรรมการพนงักานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการใหมี้คณะกรรมการประกอบดว้ย 
ผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พนกังานส่วนต าบล หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ์เป็นกรรมการโดยให้ขา้ราชการพลเรือนหรือ
พนกังานส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการใหป้ลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองเป็นกรรมการ   โดยให้
หวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

       (3) ใหด้ าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคล  ประเมินคุณลกัษณะ   
ของบุคคล   และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 

       (4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)   ด าเนินการประเมินคุณสมบติัของบุคคล 
คุณลกัษณะของบุคคล   และประเมินผลงานตาม (3)   ตามแบบประเมินทา้ยประกาศน้ี   

      (5) พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ตอ้งเป็น
ผูท่ี้ผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนดในแบบประเมินตาม (4) 
    (6) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
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  ขอ้  106    การคดัเลือก เพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน
นอกระดบัควบ   ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   ตามขอ้ 103 (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นผูด้  าเนินการ  
  การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 

         (1)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง   ตามท่ีก าหนดในหมวด  9  วา่ดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
      (2) ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย        
ผูท้รงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นประธานกรรมการผูแ้ทนส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งและพนกังานส่วนต าบลหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูมี้ประสบการณ์เป็นกรรมการ โดยให้
ขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
           - กรณีเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะระดบั 7   ใหแ้ต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบดว้ย   ผูท้รงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทน  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมี 
ความรู้ความสามารถในงานดา้นวชิาชีพนั้นโดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยใหห้วัหนา้ส านกัปลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ 

      (3) ใหด้ าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคล ประเมินคุณลกัษณะ   
ของบุคคล  และประเมินผลงานของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 

     (4)  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวธีิการประเมิน 
คุณสมบติัของบุคคล คุณลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บการประเมิน 
 (ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง                     
ท่ีจะประเมิน 
 (ค) การประเมินการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวชิาการในต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะ 
 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินวา่พนกังานส่วนต าบลท่ีจะผา่นการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือน 
     (6) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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  ขอ้ 107 การคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามขอ้ 103 (4)    ให้คณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก   
  การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  7  คน ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบล เป็นกรรมการ โดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ   และ
ใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

(2) เกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก ใหด้ าเนินการโดยวธีิการสัมภาษณ์   วธีิการประเมิน   
หรือวธีิอ่ืนใด  วธีิหน่ึงหรือหลายวธีิตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดงัต่อไปน้ี 
              (ก)  การสัมภาษณ์ให้มีคะแนนเตม็ 100 คะแนน   และใหพ้ิจารณาใหค้ะแนน
สัมภาษณ์  ดงัต่อไปน้ี 
      - ความรอบรู้ 50 คะแนน  พิจารณาจากความรู้งานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง             
ท่ีจะแต่งตั้ง  กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในสายงานท่ีปฏิบติั  หลกัการ
บริหาร  รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
      - ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการแกปั้ญหาใน
ดา้นต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหนา้  รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอ่ืน 
      - บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า  25 คะแนน  พิจารณาจากบุคลิกภาพลกัษณะดี           
มีความเป็นผูน้ า  สุขภาพ  ร่างกายและจิตใจดี 
              (ข)  คะแนนคุณสมบติัคะแนนเตม็  100  คะแนน  ใหพ้ิจารณา ดงัน้ี 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในต าแหน่งสายงาน คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในระดบัปัจจุบนั คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
- เงินเดือน  คะแนนเตม็  20  คะแนน 
- อายรุาชการ  คะแนนเตม็  20  คะแนน 
- ความดีความชอบยอ้นหลงั 5 ปี  คะแนนเตม็  20 คะแนน 
- วฒิุการศึกษา  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
- ความผดิยอ้นหลงั  (วนิยั) 5 ปี  คะแนนเตม็  10 คะแนน 

      (3)   คณะกรรมการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความ        
เหมาะสมกบัต าแหน่ง   หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น  



 36 

      (4)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีด าเนินการคดัเลือกและ
ระเบียบเก่ียวกบัการคดัเลือกไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  และไม่ขดัต่อเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกน้ี  แลว้ใหป้ระธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 
      (5)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรับสมคัรคดัเลือก    โดยระบุรายละเอียด            
ในเร่ือง ช่ือต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้ง  คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธิ
สมคัรเขา้รับการคดัเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น  วนั   เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  เอกสารและหลกัฐานท่ีใช ้       
ในการสมคัร  เกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ี       
ผูส้มคัรควรทราบ  โดยใหปิ้ดประกาศรับสมคัรการคดัเลือกนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรก่อน        
วนัท่ีเร่ิมรับสมคัร  และจะประกาศทางวทิยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้
          (6)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร   โดยใหมี้ก าหนดเวลา 
รับสมคัรเขา้รับการคดัเลือกไม่นอ้ยกวา่  15  วนัท าการ 
     (7)  พนักงานส่วนต าบลผูมี้สิทธิสมคัรเข้ารับการคดัเลือก    ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งในวนัรับสมคัร 
ตามท่ีก าหนดในหมวด  9  วา่ดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของอตัราเงินเดือนในระดบัท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งนั้น   
        (8)   ในกรณีพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ประสงคจ์ะสมคัร
เขา้รับการคดัเลือกในต าแหน่งน้ี  จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตนสังกดัอยู ่  
วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศการรับสมคัร 
        (9)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกก่อนวนั   
ด าเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 

(10) ในการด าเนินการคดัเลือก  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการเสนอรายช่ือพนกังาน 
ส่วนต าบลท่ีสมคัรเขา้รับการคดัเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ 
ท่ีจะเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งไดต่้อคณะกรรมการ   โดยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ย 
รายละเอียดดงัน้ี 
             (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   และความตอ้งการของต าแหน่ง      
ท่ีจะแต่งตั้ง   เช่น  ขอบเขตของงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง   ลกัษณะงานเทคนิคและวธีิการท างาน   การ 
ควบคุมบงัคบับญัชา  ความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งอ่ืน  และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบังานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งอนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการใชดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการ   ตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในต าแหน่ง  เป็นตน้   
           (ข)  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัการรับราชการ  และประวติัส่วนตวัของผูส้มคัร      
เขา้รับการคดัเลือก   เสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวติัการศึกษา  การฝึก  
อบรม ดูงาน  ประสบการณ์  ความสามารถ  ความช านาญ  หรือคุณลกัษณะพิเศษ  ผลงานส าคญัพิเศษ            
หรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถของพนกังานส่วนต าบล  ประวติัทางวนิยัในอดีตของพนกังาน
ส่วนต าบลผูน้ั้น   ซ่ึงควรเป็นขอ้มูลท่ีเก็บอยา่งเป็นระบบ  และไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์และ 
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ทนัสมยัอยูเ่สมอ   
           (ค)  ขอ้มูลยอ้นหลงั  2  ปี  เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูส้มคัรเขา้             
รับการคดัเลือกทุกคน และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความเหมาะสม  และความพร้อมหรือ         
ไม่พร้อมท่ีจะเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงไดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัเสนอขอ้มูล         
ต่อคณะกรรมการ 

    (11)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์  และคะแนนคุณสมบติัแลว้        
จดัล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดไปหาผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่าสุด  และใหพ้ิจารณาผูท่ี้มีอยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่จะได ้       
รับการแต่งตั้งก่อนผูท่ี้อยูใ่นล าดบัถดัไป   และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏวา่คะแนนรวมเท่ากนั      
ใหจ้ดัล าดบัผูท่ี้คะแนนเท่ากนั   ดงัน้ี 

(ก)  ถา้คะแนนรวมเท่ากนัให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ 
     (ข) ถา้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากนัใหพ้ิจารณาจากผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

ในต าแหน่งระดบัปัจจุบนัก่อน 
(ค)  ถา้ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดบัพร้อมกนัใหพ้ิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา่ 
(ง)  ถา้เงินเดือนเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากอายรุาชการ 
(จ)  ถา้อายรุาชการเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกวา่ 
(ฉ)  ถา้ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกนัใหพ้ิจารณาผูใ้ดไดรั้บก่อน 
(ช)  ถา้ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกนัพร้อมกนัใหพ้ิจารณาผูใ้ดมี              

อายแุก่กวา่ 
      (12)  เม่ือไดด้ าเนินการคดัเลือกเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรายงานผลการ
คดัเลือกต่อ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือก
และจดัเรียงล าดบัตามผลคะแนน    ตาม (11)  โดยใหร้ะบุคะแนนท่ีไดไ้วใ้นประกาศดว้ย  เพื่อจะไดป้ระกาศ
ผลการคดัเลือก และแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งท่ีคดัเลือก
ตามล าดบัต่อไป   
      (13)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามล าดบัท่ีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
      (14)  ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกวา่จ านวนต าแหน่งวา่ง   และภายหลงัมีต าแหน่ง
วา่งเพิ่มอีก  ก็อาจใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ี   
ถดัไปตามประกาศผลการคดัเลือกนั้นใหด้ ารงต าแหน่งได ้ หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้  ทั้งน้ี             
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

  ขอ้  108    เม่ือไดมี้การด าเนินการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี   ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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        (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก 1 ชุด   และส าเนาประกาศรับ         
สมคัรเขา้รับการคดัเลือก  2  ชุด  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
ก่อนเร่ิมรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่  7  วนัท าการ 

(2)   เม่ือการคดัเลือกเสร็จส้ินใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
รายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนั
เล่ือนและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บคดัเลือกตามขอ้ 104 ขอ้ 105 หรือขอ้ 106 หรือวนัประกาศผลการคดัเลือกตาม 
ขอ้ 107   โดยใหส่้งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ส าเนาค าสั่งเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล   1  ชุด 
    (ข)  ส าเนาบญัชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 
    (ค)  ส าเนาประกาศผลการคดัเลือก   1   ชุด 
      (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  ประกาศรายช่ือผู ้
มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือก ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคดัเลือก ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดิม   ใหร้ายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต. )  โดยด่วนท่ีสุด 
 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

 
ขอ้  109    การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งนั้น โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งใด อาจบรรจุ            
และแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดโ้ดยขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั ) อ่ืน  หรือขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือส่วน
ราชการอ่ืนในต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งท่ีจะบรรจุเขา้รับราชการหรือต าแหน่งอ่ืนท่ีก าหนดคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้น  

มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม ขอ้ 111 ขอ้ 116     
ขอ้ 117  ขอ้ 123   และขอ้ 133 

ขอ้  110    ผูส้อบแข่งขนัได ้ซ่ึงอยูใ่นล าดบัท่ีท่ีจะไดรั้บบรรจุ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ใด ถา้ปรากฏวา่ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติั หรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในหมวด 1 วา่ดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้หรือขาด
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ไดรั้บอนุมติัยกเวน้จาก  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต. ) อยูก่่อนหรือภายหลงัการสอบแข่งขนัจะบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้
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  ขอ้  111    ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   อาจบรรจุ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ   และความช านาญสูงเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  

  ขอ้  112    องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ   เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการจะตอ้ง  มี
ลกัษณะต่อไปน้ี 

(1) ลกัษณะหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีความจ าเป็นท่ี         
จะตอ้งใชบุ้คลากรผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผูช้  านาญการ  หรือผูท่ี้มีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ เพื่อรองรับลกัษณะหนา้ท่ี ความรับผดิชอบตาม 
(1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่งให้เหมาะสมกบัความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น   เป็น
ต าแหน่งระดบั 6 ระดบั 7 หรือระดบั 8            
  ขอ้  113    กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ท่ีจะตอ้งบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้สนอเหตุผลและ
ความจ าเป็น   ค าช้ีแจง  ประวติัและผลงานของผูท่ี้จะบรรจุเขา้รับราชการ   ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถ  และความช านาญงานสูงในระดบัผูช้  านาญการ   แลว้แต่กรณี   และมีความเหมาะสมกบั
ลกัษณะงานในต าแหน่งท่ีขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวฒิุการศึกษา  ประวติัการท างาน  และ
ผลงาน 
ท่ีไดป้ฏิบติัมา  ตามแบบท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณา 
  ในเหตุผลค าช้ีแจงตามวรรคหน่ึง  ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
  (1)  บุคคลท่ีจะบรรจุเขา้รับราชการ คุณวฒิุ  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ และระดบัต าแหน่ง  
  (2)  รายละเอียดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
  (3)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ี้ 
  (4)  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บจากการบรรจุบุคคลผูน้ี้ 

  ขอ้  114    กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเขา้รับราชการตามขอ้ 113  แต่ยงั
มิไดก้ าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ  ตามท่ีก าหนดในขอ้ 112  (2)    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการข้ึนใหม่หรือปรับเกล่ียจากต าแหน่งอ่ืน   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด 2  วา่ดว้ยการ
ก าหนดต าแหน่ง  หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี  

ขอ้  115    เม่ือ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ไดเ้ห็นชอบการ 
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บรรจุบุคคลใดเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการ ในต าแหน่งใด  ระดบัใดแลว้  ใหก้ าหนดอนัดบั
เงินเดือนและขั้นเงินเดือนท่ีจะใหไ้ดรั้บ  โดยขั้นเงินเดือนท่ีจะใหไ้ดรั้บดงักล่าวใหไ้ดรั้บในขั้นท่ีไม่ต ่ากวา่จุด
ก่ึงกลางระหวา่งขั้นสูงและขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนท่ีผูน้ั้นไดรั้บ 

ขอ้  116    ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )เห็น
วา่ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั   อาจคดัเลือกบรรจุบุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ไดใ้นกรณีดงัน้ี 

(1) การบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง    หรือทุนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล   เ พื่อศึกษาวชิาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาในคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดใหค้ดัเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้การศึกษาข้ึน   เพื่อเขา้รับราชการในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ซ่ึงไม่สามารถมารับการบรรจุได ้ เม่ือถึง  
ล าดบัท่ีท่ีสอบได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารและ
ไดม้ารายงานตวัขอรับการบรรจุ   เม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้  แต่มีเหตุท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ขอ้  117    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร   เม่ือผูน้ั้นพน้จากราชการทหาร   โดยมิไดก้ระท าการใด ๆ  ในระหวา่ง
รับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  และผูน้ั้นไม่
เป็นผูข้าดคุณสมบติั  และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในหมวด 1 หากประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็น
พนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม   ภายในก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จาก
ราชการทหาร   ใหส้ั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้

พนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการตามวรรคหน่ึง ใหมี้สิทธิไดน้บัวนัรับ 
ราชการก่อนถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ   รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร
และวนัรับราชการเม่ือไดรั้บบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพื่อประโยชน์ตามประกาศน้ี 
และตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเสมือนวา่ผูน้ั้นมิไดเ้คยถูกสั่ง 
ใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  118    เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่
ดว้ยการรับราชการทหาร   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดบัเดียวกนัไวส้ าหรับบรรจุ 
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ผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการ 

  ขอ้  119    พนกังานส่วนต าบลผูท่ี้ไดอ้อกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ้ 118   
หากผูน้ั้นประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รับราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม  จะตอ้งยื่นค าขอพร้อมดว้ย
หนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี ภายใน  180 วนั นบัแต่วนัพน้
จากราชการทหาร 

  ขอ้  120    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร  
ตามขอ้ 119  หากเห็นวา่เป็นเอกสารท่ีถูกตอ้ง และผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระท าการใด ๆ  ใน
ระหวา่งรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง    หรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง   
และผูน้ั้นไม่เป็นผูข้าดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  อีกทั้งผูน้ั้นไดย้ืน่ค  าขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
ภายใน 180  วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สั่ง
บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดิมท่ีสงวน ไว ้ 
โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือน ดงัน้ี 

    (1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป แต่  ไม่
ถึง 1 ปี ใหส้ั่งบรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   โดยใหรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและใน
ขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดไ้ม่เกินคร่ึงขั้น 

 ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะ         
เวลาในการปฏิบติังานของคร่ึงปีท่ีแลว้มาของผูน้ั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ให ้       
สั่งบรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดอี้กไม่เกิน               
คร่ึงขั้น   
      (2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ใหผู้มี้อ  านาจสั่ง
บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูง
กวา่เดิมไดไ้ม่เกินปีละหน่ึงขั้น 
      (3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปเศษของปี
ท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ ์(2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ใหส้ั่ง
บรรจุผูน้ั้นโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิม เพิ่มจาก (2) ไดอี้กไม่เกินคร่ึงขั้น
ส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณคร้ัง สุดทา้ยแต่ไม่ครบ   6  
เดือน ใหพ้ิจารณาค านวณตามเกณฑ ์ (1) วรรคสอง 
      ทั้ งน้ี การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1)  (2) หรือ  (3) นั้ น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผูท่ี้มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและตอ้งไม่เกินขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

  ขอ้  121    ในการบรรจุผูไ้ปรับราชการทหารกลบัเขา้รับราชการ  หากผูใ้ดไม่เคยไดรั้บการ
บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป   ซ่ึงตอ้งใชวุ้ฒิปริญญาตรี หรือ
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เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน
สายงานดงักล่าว  ผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 6 วา่ดว้ยการยา้ยพนกังานส่วนต าบล ดว้ย 

ขอ้  122    พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การรับราชการทหาร ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั   หากพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหน่ึง
ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ใหน้ าความท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 119  และขอ้ 120  มาใชบ้งัคบั
แก่พนกังานส่วนต าบลท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม   

ขอ้  123    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหอ้อกจากราชการไป
ปฏิบติังานใด ๆ   ซ่ึงใหน้บัเวลาระหวา่งนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเตม็เวลาราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ถา้ผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว   ใหส้ั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้

ขอ้  124    เม่ือคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไป
ปฏิบติังานใด ๆ   ซ่ึงใหน้บัเวลาระหวา่งนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเตม็เวลาราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหพ้ิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดบัเดียวกนัส าหรับ
บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  แต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังาน
ดงักล่าว 

  ขอ้  125    ผูป้ระสงคจ์ะขอกลบัเขา้รับราชการกรณีไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ออก  
จากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   ซ่ึงใหน้บัเวลาระหวา่งนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเตม็
เวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม  
จะตอ้งยืน่ค าขอบรรจุกลบัพร้อมหนงัสือรับรองประวติัการท างานตามแบบท่ีก าหนด ก่อนวนัส้ินสุด
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้  126    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการท างานตามขอ้  
125   หากเห็นวา่เป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งและผูน้ั้นมีประวติัในการท างานท่ีไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
ไม่มีความเสียหายและยืน่ค  าขอบรรจุกลบัภายในก าหนด   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสั่งบรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดิม     
โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือน ดงัน้ี  

    (1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังานดงักล่าว
ตั้งแต่  6  เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ใหส้ั่งบรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลโดยใหรั้บ
เงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดไ้ม่เกินคร่ึงขั้น 
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 ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปปฏิบติังานเม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลาใน         
การปฏิบติังานของคร่ึงปีท่ีแลว้มาของผูน้ั้นก่อนออกไปปฏิบติังานแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ใหส้ั่งบรรจุผูน้ั้น   
กลบัเขา้รับราชการโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดอี้กไม่เกินคร่ึงขั้น  
      (2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังานดงักล่าว
ครบ 1 ปี ใหผู้มี้อ  านาจสั่งบรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล โดยให้ไดรั้บเงินเดือนใน
อนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดไ้ม่เกินปีละหน่ึงขั้น 
      (3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังานดงักล่าว
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปเศษของปีท่ีไปปฏิบติังานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ ์(2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ 6 เดือน ใหส้ั่งบรรจุผูน้ั้นโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมเพิ่มจาก (2) ไดอี้ก
ไม่เกินคร่ึงขั้นส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณคร้ังสุดทา้ย
แต่ไม่ครบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาค านวณตามเกณฑ ์ (1) วรรคสอง 
      ทั้งน้ี การใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่เดิม ตาม (1)  (2) และ  (3) นั้น จะตอ้งไม่ไดรั้บ
ประโยชน์มากกวา่ผูท่ี้มิไดอ้อกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี และตอ้งไม่เกินขั้นสูง       ของ
อนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

  ขอ้  127    ในการบรรจุผูไ้ปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี กลบัเขา้รับราชการหากผูใ้ด        
ไม่เคยไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป ซ่ึงตอ้งใชว้ฒิุ
ปริญญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานดงักล่าว ผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด  6  วา่ดว้ยการยา้ยพนกังานส่วน
ต าบล ดว้ย 

  ขอ้  128    พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อน
วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัหากออกจากงานท่ีไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และ
ประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมติั แต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าวใหน้ าความท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 125  และ 

ขอ้ 126  มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ ท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม 

ขอ้  129    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ    ถา้สมคัรเขา้รับราชการและองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับราชการ ใหผู้ส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งยืน่ค  าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ 
ดงัน้ี 

(1) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงรับรองไวไ้ม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีออกใบรับรองถึงวนัท่ียืน่            
ขอกลบัเขา้รับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวติัขา้ราชการ 
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(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้งัคบับญัชาเดิม           
ซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(4) ส าเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนงัสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล                  

หรือหนงัสือรับรองวา่เป็นบุคคลคนเดียวกนั (ถา้มี) 
(8) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 

  ขอ้  130    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตาม ขอ้ 
129  และประวติัการรับราชการและการท างานทุกแห่งของผูส้มคัร และใหส้อบถามไปยงัส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ้  131    การพิจารณาเพื่อบรรจุผูท่ี้ออกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) ผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดรั้บ การ
ยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับพนกังานส่วนต าบล 

(2) ผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะบรรจุและ
แต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    
หรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต. ) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งท่ีมีระดบัควบในสายงานใด  ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดห้รือผูส้อบคดัเลือก
ไดใ้นต าแหน่งระดบัใดระดบัหน่ึงท่ีเป็นระดบัควบในสายงานนั้นข้ึนบญัชีรอการบรรจุหรือเล่ือนระดบั
ต าแหน่งอยู ่และกรณีบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) 
มิไดก้ าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งท่ีมีระดบัควบ  ตอ้งไม่มีผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งนั้นข้ึนบญัชีรอการเล่ือน
ระดบัต าแหน่งอยู ่  เวน้แต่ผูท่ี้จะกลบัเขา้รับราชการนั้น   เป็นผูท่ี้ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ   หรือเป็นผูท่ี้ออกจาก
ราชการไปเพราะถูกยบุเลิกต าแหน่ง  

  ขอ้  132    การบรรจุและแต่งตั้งผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตามท่ีประกาศน้ี  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  สั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม  และใหไ้ดรั้บเงินเดือน   ไม่
สูงกวา่ขั้นท่ีเคยไดรั้บอยูเ่ดิมก่อนออกจากราชการ 
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ขอ้  133    การบรรจุและแต่งตั้งจากขา้ราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
ผูข้อโอนมาเป็นพนกังานส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 

ขอ้  134    ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งใด   ตอ้งมี 
คุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวฒิุใดเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ใหห้มายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. ) รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  อาจอนุมติั
ใหแ้ต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบติัต่างไปจากคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได ้

  ขอ้  135    ผูไ้ดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   หากภายหลงัปรากฎวา่ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามเบ้ืองตน้โดย
ไม่ไดรั้บการยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในหมวด 1 วา่ดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม 
หรือขาดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้งหาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผูข้าด
คุณสมบติัเน่ืองจากกรณีตอ้งหานั้นก็ดี   ให้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  สั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการโดยพลนั     
แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตามอ านาจและหนา้ท่ี  และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บ  หรือมีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น   และถา้การเขา้รับ
ราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้     ใหถื้อวา่เป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้  136    การบรรจุและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ยงัมิไดก้ าหนดต าแหน่ง  จะกระท ามิได ้

ขอ้  137    การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจ             
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ขอ้  138    ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   ใหมี้การทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของพนกังานส่วนต าบล  โดยใหมี้ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน  และ
การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตอ้งด าเนินการในรูปคณะกรรมการในกรณีท่ีไม่ผา่นการ
ประเมินและมีความเห็นวา่ไม่ควรให้รับราชการต่อไป    ก็ใหส้ั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการไดโ้ดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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ผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหน่ึง   ใหถื้อเสมือนวา่ผูน้ั้นไม่เคยเป็นพนกังาน
ส่วนต าบล   แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด 
ท่ีไดรั้บจากราชการในระหวา่งท่ีผูน้ั้นอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  

  ขอ้  139    ใหผู้ไ้ดรั้บการบรรจุจากผูส้อบแข่งขนัได ้  หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ       
พิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล   และ 
ขา้ราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติังาน  ซ่ึงโอนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล   ตอ้งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  ขอ้  140    ภายใตบ้งัคบัขอ้  149 (2)  ใหผู้ไ้ดรั้บบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล 
ตามขอ้ 139  ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนบัแต่วนัเขา้ปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการเป็นตน้ไป 
  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยา่งจริงจงั   มี
ความเท่ียงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัท่ีจะใหก้ารทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเขา้รับราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  141    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบติั              
หนา้ท่ีราชการไดต้ามความเหมาะสม  แต่อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี       
ความสามารถในการปฏิบติังาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ 
ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบติัตนตาม        
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวนิยั    
  วธีิการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด   แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล            
( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบ 

  ขอ้  142    ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติั        
หนา้ท่ีราชการ 
  ใหผู้มี้หนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  มอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการปฏิบติั  และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติังาน  การ
ประพฤติตน  รายการประเมิน  วธีิการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ 

  ขอ้  143    ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท ารายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน       
เสนอผูมี้หนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามแบบและวธีิการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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  ขอ้  144    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  
ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแต่งตั้งจากผูมี้หนา้ท่ีดูแล การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหน่ึงคน  พนกังานส่วนต าบล  
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอีกหน่ึงคน 

  ขอ้ 145 ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามรายการประเมิน  วธีิการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมิน     ท่ี
ก าหนดไว ้ในขอ้  141  ท าการประเมินสองคร้ัง  โดยประเมินคร้ังแรกเม่ือทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมาแลว้
เป็นเวลาสามเดือน และประเมินคร้ังท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครบหกเดือนเวน้แต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งชดัแจง้ เน่ืองจากผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดล้าคลอดบุตร  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะ
ประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตาม
หนา้ท่ี  หรือลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้ก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามขอ้  149 (2)  เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแลว้ใหป้ระเมินอีกคร้ังหน่ึง 

  ขอ้  146    ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม่เห็นดว้ยอาจท าความเห็นแยง้รวมไวก้็ได ้

  ขอ้  147    เม่ือคณะกรรมการไดด้ าเนินการตามขอ้ 145  แลว้ ใหป้ระธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ตามแบบ
รายงานทา้ยประกาศน้ี 
       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  141                 
ใหร้ายงานเม่ือทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้   หรือเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายตามขอ้     149 
(2)  แลว้ 
       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  141  ให ้         
รายงานเม่ือเสร็จส้ินการประเมินแต่ละคร้ัง 

  ขอ้  148    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานตาม       ขอ้  
147 (1) แลว้ ใหป้ระกาศวา่ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้นเป็นผูผ้า่นการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการพร้อม
แจง้ใหผู้น้ั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานทา้ยประกาศน้ี  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.
อบต.จงัหวดั )   ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัประกาศ 

  ขอ้  149    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานตามขอ้  
147 (2)  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
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       (1)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการออกจากราชการ  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ้ 147 และมีค าสั่งใหผู้น้ั้น
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในหา้วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานพร้อมกบัแจง้ใหผู้น้ั้นทราบ   และส่งส าเนาค าสั่งใหอ้อกไปยงัคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีค าสั่ง 
       (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไปอีกระยะหน่ึงเป็นเวลาสามเดือน  
แลว้แต่กรณี  ใหแ้สดงความเห็นในแบบรายงาน  แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ผูมี้หนา้ท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อท าการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไป 
       ในกรณีท่ีผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการจนส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีขยายแลว้  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานวา่ผลการ
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผูน้ั้นยงัต ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานอีก    ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  150    การนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศน้ี ใหน้บัวนัท่ีผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไม่ไดม้าปฏิบติังานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย  และใหน้บัวนั
เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเร่ิมตน้นั้นของเดือน
สุดทา้ยแห่งระยะเวลาเป็นวนัส้ินสุดระยะเวลาถา้ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสุดทา้ย  ใหถื้อเอาวนัสุดทา้ยของ
เดือนนั้นเป็นวนัส้ินสุดระยะเวลา 

  ขอ้  151    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ผูใ้ดไดรั้บ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนตามวฒิุ  ยา้ย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารแลว้ไดรั้บบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลอีก  ให้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ    ดงัน้ี 

(1) กรณีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวฒิุท่ีไดรั้บ 
เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองไปกบั 
ต าแหน่งเดิม   ถา้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนในต่างสายงานใหเ้ร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม่ 
       (2)  กรณียา้ยไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม   ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและ        
นบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม  ถา้ยา้ยไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานใหเ้ร่ิม
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม่ 
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       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ใหเ้ร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม่  เวน้แต่กรณีโอนโดยบทบญัญติัของกฎหมายใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  
เม่ือไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล ไม่วา่ในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ใหท้ดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม 

ขอ้  152    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดแลว้   หากภายหลงั
ปรากฏวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูน้ั้นใหก้ลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม   หรือต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกบั
ต าแหน่งเดิมท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แต่ทั้งน้ี   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นได้
ปฏิบติัไปตามอ านาจหนา้ท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บ หรือมีสิทธิจะไดรั้บจาก
ทางราชการในระหวา่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี  ผูน้ั้นมีคุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ใหรั้บเงิน          
เดือนในขั้นท่ีพึงจะไดรั้บตามสถานภาพเดิม และใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่มีสถานภาพอยา่งใดในการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง       
ใหด้ ารงต าแหน่งท่ีตนมีคุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

 
ขอ้  153    ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งผูบ้ริหารวา่งลง  ใหอ้งคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลรายงานต าแหน่งวา่งนั้นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบภายใน  
7 วนั นบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่ง   และใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ด าเนินการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีวา่งนั้น  ภายใน  90  วนั นบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง ส าหรับ
กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งวา่งและไม่ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งนั้น   ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลรายงานเหตุผล  ความจ าเป็นให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั 
)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีวา่งตามวรรคหน่ึง   
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาด าเนินการตามล าดบัดงัต่อไปน้ี     

(1) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลรับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลอ่ืนมาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีวา่ง    ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีต าแหน่งวา่งตามขอ้ 171  
วรรคหน่ึง 
   (2) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (1) ได ้ ใหป้ระกาศรับสมคัรเพื่อรับโอน
พนกังานส่วนต าบล  ในต าแหน่งและระดบัเดียวกบัต าแหน่งท่ีวา่ง  เพื่อโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืนมา 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีวา่ง ตามขอ้ 171 วรรคสอง 
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(3) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (2) ได ้ใหด้ าเนินการโดยวธีิการสอบ 
คดัเลือกหรือการคดัเลือกเพื่อเล่ือนระดบัสูงข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ตามขอ้ 86 หรือขอ้ 102 แลว้แต่กรณี 

(4) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (3) ได ้   ใหด้ าเนินการโดยวธีิการรับโอน 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน  หรือขา้ราชการประเภทอ่ืน ตามขอ้ 179 วรรคสอง  ทั้งน้ี โดยให้ด าเนินการ
ร่วมกบัการโอน   โดยวธีิการคดัเลือกตาม (2) ดว้ย  และผูจ้ะขอให้รับโอนจะตอ้งมีระดบัต าแหน่ง         ไม่ต ่า
กวา่ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
   ในการด าเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีวา่งตาม 
วรรคหน่ึง  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาเห็นวา่มีเหตุผล  ความจ าเป็น
และเพื่อประโยชน์ต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งท่ีวา่ง  โดยใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงหรือหลายวธีิ   ซ่ึงไม่เป็นไปตามล าดบัตามท่ีก าหนดในวรรคสอง
ก็ได ้ โดยใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. )  เพื่อใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) เห็นชอบก่อน 
   กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไม่สามารถด าเนินการ
สรรหาบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีวา่งใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)ร้องขอคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.) 
ภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา  90  วนั นบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งเพื่อพิจารณา  และเม่ือมีมติเป็น
ประการใดใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) และประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.
อบต. ) นั้น 
 
 
 

หมวด  6 
การย้าย 

  ขอ้  154    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึง ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหน่ึงในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดียวกนั   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นผูส้ั่งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
( ก.อบต.จงัหวดั ) และพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

  ขอ้  155    การยา้ยพนกังานส่วนต าบล ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ  การพฒันาพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกั และความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของ
ราชการประกอบดว้ย 
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  ขอ้  156    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึงไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน
สายงานเดิม  ใหส้ั่งยา้ยไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดิม และใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นเดิม  ทั้งน้ี ให้
พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามขอ้  155  

  ขอ้ 157  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง กรณีท่ีไม่ทราบแน่ชดัวา่วฒิุการศึกษาใดเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงานท่ีจะ 
แต่งตั้งใหม่หรือไม่ ใหห้ารือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี 

  ขอ้ 158    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใน
สายงานผูป้ฏิบติั ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีจะขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะตอ้งด ารงต าแหน่ง
ในระดบัเดียวกนัและตอ้งมีคุณวฒิุตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งใหม่ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบติัราชการเก่ียวกบังานนั้นหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน แต่ใหค้  านึงถึงสิทธิของ
พนกังานส่วนต าบลในการเล่ือนระดบัในต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ( เล่ือนไหล ) ดว้ย ซ่ึง
อาจท าใหพ้นกังานส่วนต าบลมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเล่ือน
ระดบัดงักล่าวได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

(1) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบัเดียวกนั  
ตอ้งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและตอ้งมีคุณวฒิุตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(2) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้ต่างระดบักนั และ 
มิใช่เป็นการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3  ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

(ก) ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูป้ระสงคจ์ะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอยา้ยไปด ารง 
ต าแหน่งในสายงานอ่ืน 

(ข) ใหพ้ิจารณาแต่งตั้งจากพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นก่อน 
เป็นล าดบัแรก  หากไม่มีผูป้ระสงคจ์ะขอยา้ย  จึงพิจารณาจากพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่ืน เป็นล าดบัถดัไป 
  (ค) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรับการแต่งตั้ง  ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าปลดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประเมินบุคคลเพื่อความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 
  (ง) ผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะตอ้งไดค้ะแนนจากผลการ
ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
  (จ) กรณีมีผูข้อรับการแต่งตั้งเกินกวา่จ านวนต าแหน่งวา่งใหน้ าคะแนนผลการประเมินของ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนรวมกนั  แลว้จดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นควรก าหนดรายการ
ประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์  การทดสอบก็อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมได ้ กรณีมีคะแนนเท่ากนัให้
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จดัเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ  บญัชีดงักล่าวใหมี้อาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นชอบ การแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล าดบัท่ีในบญัชีดงักล่าว 
  (ฉ) การแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนโดยการโอนใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลตน้สังกดัของผูข้อโอนเป็นผูป้ระเมินแลว้ส่งผลการประเมินให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ี
จะรับโอนด าเนินการต่อไป 
  (3) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป  ให้
ด าเนินการโดยวธีิการสอบคดัเลือก   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้  86  ถึงขอ้  101   
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 
   (ก) การยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 
ข้ึนไป หรือสายงานนกับริหารงาน ใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซ่ึงเป็นสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3  
ข้ึนไป  จะตอ้งด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและมีคุณวุฒิตรงตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ 
   (ข) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดไวต้ามขอ้ 79   
   (ค) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บคุณวฒิุเพิ่มข้ึน และไม่เคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3  ผูน้ั้นตอ้งเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งท่ีอยูใ่นสายงานท่ีจะยา้ย  และบญัชี
การสอบแข่งขนัไดย้งัไม่ถูกยกเลิก 
   (4) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่ง 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นจะตอ้งผา่นการประเมินบุคคลและการ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล 
   

ขอ้ 159    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใด ใหด้ ารงต าแหน่งในสายงาน 
ผูบ้ริหาร    ใหก้ระท าได ้ ดงัน้ี 
   (1)  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งในสายผูบ้ริหารไปด ารงต าแหน่งใน
สายผูบ้ริหารต าแหน่งอ่ืน  จะตอ้งยา้ยไปด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่
และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ 
   (2) การแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งในสายผูป้ฏิบติังานไปด ารง
ต าแหน่งในสายผูบ้ริหาร  ให้ด าเนินการโดยวธีิการณ์สอบคดัเลือกตามขอ้ 86  ถึงขอ้  101    

 ขอ้  160    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ผูน้ั้นจะตอ้งด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสาย
งานท่ีจะแต่งตั้งใหม่   และตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่ง 
สายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ 
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  ขอ้  161    การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งสายงานเดิม  หรือมีระดบัต ่ากวา่เดิม   หรือยา้ยพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งสาย
ผูบ้ริหารไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสายผูป้ฏิบติังาน   ใหก้ระท าไดต่้อเม่ือพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นสมคัรใจ   
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
  ในการยา้ยพนกังานส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง    คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) ตอ้งพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ   โดย
ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือน
ของอนัดบัเดิม   ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บ  เม่ือไดรั้บแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งอยูแ่ลว้  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  ขอ้  162    ในการสั่งยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในต่างสายงาน    ให้
ค  านึงถึงโอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังานส่วนต าบลในการเล่ือนระดบัสูงข้ึนในต าแหน่งท่ีก าหนดส าหรับ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ดว้ย   ซ่ึงอาจท าใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีแต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเล่ือนระดบัดงักล่าวได ้

  ขอ้  163    เม่ือมีค าสั่งยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแลว้  ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาแจง้หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของต าแหน่งดงักล่าว  ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นทราบ 
ในวนัท่ีไปรายงานตวัรับมอบหนา้ท่ี  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นต่อไป  
 

หมวด  7 
การโอน 

  ขอ้  164    การโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอีกแห่งหน่ึง  ใหโ้อนและแต่งตั้งจากพนกังาน
ส่วนต าบล   ในกรณีใดกรณีหน่ึง   ดงัน้ี 
  (1)  ผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งนั้น  หรือผูไ้ดรั้บ                  
การคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนนั้น   

(2) ผูข้อโอนหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล   ( ก.อบต. 
จงัหวดั )  ไดมี้มติเห็นชอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลรับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหาร  ส่วน
ต าบลอ่ืน  มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม  ตามขอ้ 171 
  (3)  ผูข้อโอนโดยการโอนสับเปล่ียนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนั        
ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือผูข้อโอนมาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลตามขอ้ 175 
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  (4) ผูท่ี้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดมี้มติให้โอนจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหน่ึงไปด ารงต าแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงในจงัหวดัเดียวกนั ตามขอ้ 176 
  (5) ผูท่ี้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดมี้มติให้โอนจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหน่ึงไปด ารงต าแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงในต่างจงัหวดักนั  ตามขอ้ 177 

ขอ้  165    ในการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี              
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเพื่อเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  หรือการแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล 
ผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูส้อบแข่งขนัได ้
ผูไ้ดรั้บคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั   ผูส้อบคดัเลือกได ้ หรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก
นั้นเป็นพนกังานส่วนต าบลในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะบรรจุ
หรือแต่งตั้งนั้น  เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนั
ได ้  ไดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  สอบคดัเลือกได ้  หรือไดรั้บคดัเลือก   แลว้แต่
กรณีใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
  ขอ้  166    ในการโอนพนกังานส่วนต าบลผูส้อบแข่งขนัได ้  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั   ผูส้อบคดัเลือกได ้ หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือก  ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอน 
มีหนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรับโอนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอนทราบ   และใหอ้งคก์าร 
บริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอน   เสนอเร่ืองการใหโ้อนพนกังานส่วนต าบลนั้น  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนต่างจงัหวดักนั ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอนมี 
หนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.
จงัหวดั )  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอนทราบ  และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะ
โอน  เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานส่วนต าบลใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  167    ในการออกค าสั่งรับโอนพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะ
รับโอน  และการออกค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
สังกดัเดิมตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ของแต่ละแห่ง ตามขอ้  165  และ
ขอ้ 166  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งประสานกนั เพื่อออกค าสั่งการรับโอนพนกังานส่วนต าบล   
และการใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ี โดยก าหนดใหมี้ผลในวนัเดียวกนั   

  ขอ้  168    ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือ 
ไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั ไดรั้บเงินเดือน   ดงัน้ี 
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      (1)  กรณีแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดิม  และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนต ่ากวา่ หรือ 
เท่าคุณวฒิุใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามวฒิุ   แต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่คุณวุฒิใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้น ท่ี
ไดรั้บอยูเ่ดิม 
      (2)  กรณีแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงกวา่เดิม  และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนต ่ากวา่
หรือเท่าคุณวุฒิ  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่คุณวุฒิ  ใหไ้ดรั้บเงินเดือน
ในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดห้รือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการสอบแข่งขนัในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
แต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี 
      (3)  กรณีแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากวา่เดิม  และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่
คุณวฒิุใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้  หรือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนัในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตาม
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทา้ย
ประกาศน้ี  และหากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได้
หรือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูง
ของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการสอบแข่งขนันั้น 

  ขอ้  169    ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจะด าเนินการใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้  หรือไดรั้บ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั   ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่คุณวฒิุ ให้
ไดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได ้  หากมีการระบุเง่ือนไขการใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิไวใ้นประกาศ
สอบแข่งขนั   หรือคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัในคร้ังนั้น 

  ขอ้  170    ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคดัเลือกได ้
หรือไดรั้บคดัเลือกท่ีมิใช่กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก าหนดใน
หมวด  3  วา่ดว้ยอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือน   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแลว้แต่กรณี 

ขอ้  171    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 153 และขอ้ 164  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพนกังานส่วน
ต าบล ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นส่วนรวม  คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   อาจมีมติใหค้วามเห็นชอบให้รับโอนพนกังานส่วนต าบลจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืนท่ีประสงคข์อโอนมาเป็นพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีวา่งของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นได ้   โดยประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ก
ลงยนิยอมในการโอนนั้นแลว้  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีรับโอนไดเ้สนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง  เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธาน
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กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม และ
ไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกวา่เดิม 
  ในกรณีการโอนพนกังานส่วนต าบลมาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีวา่ง เม่ือพน้ 
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ด าเนินการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก าหนดโดยมี
เง่ือนไขดงัน้ี 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน  ตามหลกัเกณฑท่ี์ 
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 
  (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ
คดัเลือก   ก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือก   และประกาศใหพ้นกังานส่วนต าบลทราบเป็น
การทัว่ไป 
  (3) ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก ด าเนินการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดและไดแ้จง้
ความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือก และประกาศผลการคดัเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณา 

  ขอ้  172    ในการพิจารณาการโอนพนกังานส่วนต าบลตามขอ้ 171  ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อรับโอน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน   
ดงัน้ี 

(1) กรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นสมควร  เป็นประธานกรรมการ 
                                (2)   ประธานกรรมการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล        เป็นกรรมการ 
 ท่ีมีต าแหน่งวา่งหรือผูแ้ทน   
                          (3)  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน        เป็นกรรมการ 
                                (4)  ผูท้รงคุณวฒิุ ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน                เป็นกรรมการ 
  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  แต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ประสงคเ์ป็นกรรมการ  
ตาม (2)  ใหแ้ต่งตั้งผูท่ี้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              

กรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนท่ีแต่งตั้งจากผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตาม (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วน 
ราชการประจ าจงัหวดั ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7  ข้ึนไป   ในสังกดัส่วนราชการนั้น หรือนายอ าเภอในจงัหวดันั้น 
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  กรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอนท่ีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุ  ตาม  (4)  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมีความรู้ความสามารถหรือผูมี้ประสบการณ์ใน
ดา้นการบริหารงานบุคคล  การบริหารการปกครอง  ดา้นกฎหมาย และงานดา้นทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจเป็น
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถดงักล่าว 
  เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือน  หรือพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ 
ผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ท าหนา้ท่ีในงานดา้นธุรการ ต่าง ๆ  
ของคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ขอ้ 173    หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก  วธีิการคดัเลือก  และการก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิ
เขา้รับการคดัเลือกเพื่อโอน    ใหน้ าหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวส้ าหรับการคดัเลือก 
ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งใหมี้ระดบัสูงข้ึนตามท่ีก าหนดในหมวด 4  วา่ดว้ยการคดัเลือกมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
  ขอ้  174    ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก  ด าเนินการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดและ     
ไดแ้จง้ความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก   แลว้ประกาศผลการ
คดัเลือกเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณารับโอน 

  ขอ้  175    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 164   เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจ
โอนสับเปล่ียนต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งเดียวกนัได ้ โดยความสมคัรใจของพนกังานส่วน
ต าบลผูโ้อน  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้กลงยนิยอมในการโอนดงักล่าวแลว้   ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ออกค าสั่งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม   และไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกวา่เดิม 
  การโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  อาจกระท าไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน   และไดรั้บความยนิยอมจากประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอนนั้น    เม่ือคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลออกค าสั่งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม  และไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูง
กวา่เดิม 
  การโอนพนกังานส่วนต าบลตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากวา่เดิมอาจกระท า  ได้
ต่อเม่ือพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นสมคัรใจ   และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.
อบต.จงัหวดั )   ในการน้ี  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตอ้งพิจารณาโดยค านึงถึง
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เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ  โดยก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีเทียบได้
ตรงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะ
ไดรั้บ   เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี  แต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของ
อนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัส าหรับต าแหน่งนั้น 
  ขอ้ 176 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 171 และขอ้ 175 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีส าคญัเป็น
ประโยชน์ต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยส่วนรวม  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) อาจพิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบให้โอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึง
มาแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเดียวกนัได ้โดยใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม  และไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกวา่เดิม 

ขอ้ 177 กรณีมีปัญหาขดัแยง้ระหวา่งพนกังานส่วนต าบลกบัประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และไม่สามารถด าเนินการโอนพนกังานส่วนต าบลระหวา่งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลภายในจงัหวดัเดียวกนัไดต้ามขอ้ 176  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ร้อง
ขอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) เพื่อพิจารณา 

ในกรณีมีต าแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่งลงหลายต าแหน่งพร้อมกนัใน
หลายองคก์ารบริหารส่วนต าบลและในหลายจงัหวดั  เพื่อประโยชน์ของราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโดยรวม  และเพื่อใหพ้นกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยกนัได ้ คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) อาจพิจารณาและมีมติตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และ
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องขอในการโอนพนกังานส่วนต าบล  โดยให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ปฏิบติัตามมติ นั้น 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึง   และ
วรรคสองใหพ้ิจารณาถึงเหตุผล  ความจ าเป็น  ประโยชน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เหตุผลความ
ประสงคข์องประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลและพนกังานส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้แต่
กรณี โดยใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูรั้บเร่ืองราวและตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
ดงักล่าวแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ขอ้  178    การโอนพนกังานส่วนต าบล ตามขอ้ 164 ขอ้ 171 ขอ้ 175 ขอ้ 176 และขอ้ 177 ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลดงักล่าว  
ใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ สอบคดัเลือกได ้ หรือไดรั้บคดัเลือกตามขอ้ 164 หรือต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีมติใหค้วามเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ตามขอ้ 171 ขอ้ 175 ขอ้ 176 และขอ้ 177  และ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสังกดัเดิมมีค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง     
ทั้งน้ี ใหก้ าหนดวนัท่ีในค าสั่งรับโอนและค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งใหมี้ผลในวนัเดียวกนั 
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การสั่งโอนพนกังานส่วนต าบล   และการสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งตาม
วรรคหน่ึง  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

หมวด  8 
การรับโอน 

ขอ้  179  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ
การเมืองหรือขา้ราชการวสิามญัมาบรรจุและแตง่ตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล  ใหรั้บโอนและ 
แต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลจากผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในต าแหน่งท่ีจะแตง่ตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ้ 116 
(2)  โดยใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือไดรั้บการคดัเลือกนั้น และใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวฒิุส าหรับต าแหน่งนั้น  
เวน้แต่ ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่คุณวฒิุ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่ากบั เงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม แต่ถา้ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากบั
เงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม ใหไ้ดรั้บเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือไดรั้บการคดัเลือกในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนั
กบัขั้นเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม   ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บ เม่ือไดรั้บการ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท้ายประกาศน้ี  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขนัไดห้รือไดรั้บการคดัเลือก ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น 
  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหน่ึง   มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งผูบ้ริหาร ใหรั้บโอนและแต่งตั้งเป็นพนกังาน 
ส่วนต าบลจากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตาม   ขอ้  153 ขอ้ 164 และขอ้ 171  โดยใหม้าด ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม และใหไ้ดรั้บเงินเดือน ในขั้นท่ีไม่สูงกวา่เดิม 

ขอ้  180    ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจขอรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการการเมือง
หรือขา้ราชการวสิามญั ท่ีมีความประสงคจ์ะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยใหช้ี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้ 
ความสามารถ  ประสบการณ์การท างาน และความช านาญการของผูท่ี้จะขอโอนและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสัง่รับโอน  และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นพนกังานส่วนต าบล    ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งระดบัใด และจะใหไ้ดรั้บเงินเดือน  เท่าใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผูก้  าหนด  
แต่จะตอ้งไม่สูงกวา่พนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณวฒิุ ความสามารถ และความช านาญในระดบัเดียวกนั 

ขอ้  181    การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลตามขอ้  179  และขอ้  180   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่ให้
รับโอนและแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลแลว้   ใหมี้หนงัสือแจง้การรับโอนใหส่้วนราชการสงักดัเดิมของผูท่ี้
จะโอนออกค าสัง่ใหผู้น้ั้นพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ี   ทั้งน้ีใหก้ าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งเป็น
วนัเดียวกนั 

การออกค าสัง่รับโอนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม                  วรรคหน่ึง
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ใหค้วามเห็นชอบก่อน 

ขอ้  182    การรับโอนพนักงานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล   ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

    (1)  ต าแหน่งท่ีจะน ามาใชใ้นการรับโอน   ตอ้งเป็นต าแหน่งวา่งท่ีมีอตัราเงินเดือน  
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    (2)  ผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตาม                     

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
    (3)  ผูใ้ดไม่เคยไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีใชว้ฒิุตั้งแต่ระดบั               ปริญญาตรี

หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หรือไม่เคยไดรั้บ    แต่งตั้งโดยผลการ
สอบแข่งขนัหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเ หตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้ ารงต าแหน่งท่ีตอ้งใชว้ฒิุตั้งแต่ปริญญาตรี
หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี   เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน   หากจะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้
จากระดบั 3 ข้ึนไป  ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผูส้อบ              แข่งขนัไดใ้นต าแหน่งสายงานท่ีจะรับโอน และบญัชีสอบแข่งขนันั้นยงั
ไม่ยกเลิก 

    (4)  การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีตอ้งด าเนินการคดัเลือกหรือตอ้งประเมินบุคคล ผูข้อโอน
จะตอ้งผา่นการคดัเลือกหรือผา่นการประเมินบุคคลก่อน 

    (5) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานใด ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งสายงาน
นั้นข้ึนบญัชีรอการบรรจุอยู ่ หรือไม่มีผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในต าแหน่ง           สายงานนั้นข้ึนบญัชีรอการแต่ง
ตั้งอยู ่

ขอ้  183    เพ่ือประโยชน์ในการนบัเวลาราชการใหถื้อวา่เวลาราชการหรือเวลาท างานของ      ผูท่ี้โอนมา
ตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี   ในขณะท่ีเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนนั้นเป็นเวลาราชการของ
พนกังานส่วนต าบล 

หมวด  9 
การเลือ่นระดบั 

ขอ้  184    การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้ง
จากผูส้อบแขง่ขนัได ้  หรือผูส้อบคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได ้หรือจากผูไ้ดรั้บคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้น  

ขอ้  185    การเล่ือนและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกได ้ใหเ้ล่ือนและ    แต่งตั้งตามล าดบั
ท่ีในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนั้นแลว้แต่กรณี  ส าหรับการเล่ือนและ 
แต่งตั้งจากผูไ้ดรั้บคดัเลือก   ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และ
ประวติัการรับราชการ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูมี้ผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถแลว้ 

ขอ้  186    การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
จากผูส้อบแขง่ขนัได ้ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งได ้ ดงัน้ี 
      (1)  เล่ือนและแต่งตั้งผูซ่ึ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแข่งขนัเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได ้ใหด้ ารงต าแหน่งนั้น 
      (2)  การเล่ือนกรณีดงักล่าว จะเล่ือนข้ึนแตง่ตั้งไดต้่อเม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัได ้
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้  ส าหรับเงินเดือนท่ีไดรั้บใหเ้ป็นไปตามคุณวฒิุท่ีประกาศรับสมคัร   
      (3)  หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนั  ใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด  4  วา่ดว้ยการคดัเลือก  
      (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแตง่ตั้งตามล าดบัท่ีใน
บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดโ้ดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  187    การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนจาก ผูส้อบคดัเลือก
ได ้ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งได ้ ดงัน้ี 
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(1) หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งในสายงานผูป้ฏิบติัใหด้ ารงต าแหน่งในสาย

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะแตง่ตั้ง 
(2) คุณสมบติัเป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ 

กลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีจะแตง่ตั้ง  
(3) วธีิการ  หลกัสูตรและวธีิการสอบคดัเลือก ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 86 ถึงขอ้ 101 
(4) การแต่งตั้ง ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้ง

ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  188    การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล   ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่ง
ท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบจากผูไ้ดรั้บคดัเลือก   

    (1)  เล่ือนและแต่งตั้งในระดบัควบขั้นตน้  ไดแ้ก่ เล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือน 
ยงัไม่ถึงขั้นต ่าและผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึน            แต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยไม่เปล่ียนสายงาน   ดงัต่อไปน้ี 
          (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 2 
ของสายงานนั้น                 
          (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 3 
ของสายงานนั้น  

         (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 4 
ของสายงานนั้น  
      (2)  เล่ือนและแต่งตั้งในระดบัควบขั้นสูง ไดแ้ก่ เล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนไม่   ต ่ากวา่ขั้นต ่า
ของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยไม่เปล่ียนสายงาน ดงัต่อไปน้ี 
          (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 3 
ของสายงานนั้น  
          (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 4 
ของสายงานนั้น  
          (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 5  
ของสายงานนั้น 

    (3)  เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีจะแต่งตั้ง  

    (4)  ใหด้ าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบติังานตามวธีิการและแบบประเมินทา้ย
ประกาศก าหนดน้ี 
      (5)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแตง่ตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้บนัทึก
ความเห็นวา่ควรเล่ือนระดบัได ้
   ในการด าเนินงานตามวรรคแรก  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
ค าสัง่เล่ือนและแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน  กรณีท่ีมีความเห็นวา่สามารถเล่ือนระดบัสูงข้ึนได ้ ก าหนดเวลา
หน่ึงเดือนนบัจากผูข้อเล่ือนระดบัเสนอเร่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
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  ขอ้  189    การเล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4               ซ่ึง
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
      (1)  ไดรั้บวฒิุท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยไดรั้บ      ทุนรัฐบาล  
ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 116 (1)  
      (2)  ไดรั้บวฒิุท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษตามขอ้ 116  (2)  
      (3)  หลกัสูตรและวธีิการคดัเลือก  ใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด 4 วา่ดว้ยการ คดัเลือก  
      (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแตง่ตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  190    การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนด     เป็น
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์   ในต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 และระดบั 2 
      (1)  ต าแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุ่มงานท่ีปฏิบติัภารกิจหลกั        ของส่วน
ราชการ  ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ทา้ยประกาศน้ี ใหก้ าหนดต าแหน่ง 
ไดถึ้งระดบั 5 หรือ 6 ดงัน้ี 
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3     หรือ 4 ส าหรับ
ระดบั 5  ใหมี้การประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4  หรือ 5 ส าหรับ
ระดบั 6  ใหมี้การประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
      (2)  ต าแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุ่มงานท่ีใชท้กัษะและความช านาญเฉพาะตวัตาม
บญัชีจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ทา้ยประกาศน้ี ใหก้ าหนดต าแหน่งไดถึ้งระดบั 5 หรือ 6 ดงัน้ี 
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3       หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4            หรือ 5 หรือ 6 
      ทั้งน้ี  การก าหนดต าแหน่งตาม (1) และ (2) ระดบัต าแหน่งท่ีจะปรับปรุง  ตอ้งไม่สูงกวา่ระดบัต าแหน่ง
ของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีต าแหน่งนั้นสงักดั 
      (3)  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
ยกเวน้การจะปรับต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ใหเ้ป็นระดบั 5 และต าแหน่งในสายงานท่ี 
เร่ิมตน้จากระดบั 2 ใหเ้ป็นระดบั 6 ตาม (1) ใหด้ าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและ 
มีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าว   และลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ปริมาณและคุณภาพ
ของงานของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด  
      (4)  การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนใหด้ าเนินการไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   พิจารณาปรับ
ระดบัต าแหน่งใดใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีศึกษาและวเิคราะห์หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  (สาย
งานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 และระดบั 2)  ซ่ึงใชส้ าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนเป็นระดบั 
5 และต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนเป็นระดบั 6 เท่านั้น 
      (5)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวเิคราะห์ดงักล่าว  ในชั้นแรก   ตอ้งมีค าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิมและท่ีก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของขอ้มูลไม่ชดัเจน     
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อาจตอ้งศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างาน
จริงในพ้ืนท่ี  การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 
รับผิดชอบ หรือโดยวธีิการอ่ืน ๆ    
      (6)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้ง ใหส้ามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี  
          (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1  ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของ
สายงานนั้น 
          (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1   ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของ
สายงานนั้น 
          (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2   ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของ
สายงานนั้น 
          (ง)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2    ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 6 ของ
สายงานนั้น 

    (7)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงัน้ี 
                      (ก)  เป็นผูมี้คุณวฒิุและคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี           คณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ี 
จะแต่งตั้ง และ  

         (ข)  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งสายงานท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง  ในระดบัท่ีต ่า
กวา่ระดบัของต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง 1 ระดบั ติดตอ่กนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  โดย      ไม่อาจน าระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานบัเก้ือกลูได ้เช่น จะเล่ือนเป็นนายช่างโยธา 6 ตอ้ง     เป็นนายช่างโยธา 5 มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีระยะเวลาติดตอ่กนัไม่ครบ 2 ปี แต่นบัรวม 
หลายๆ  ช่วงเวลาแลว้ครบ 2 ปี  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) อนุโลมใหน้บัเวลาการด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวได ้และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี          แต่งตั้งตาม
คุณวฒิุของบุคคล และระดบัต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง   ดงัน้ี 
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คุณวฒิุ เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่ง   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

ต าแหน่งในสายทีเ่ร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วชิาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
 

 
7 ปี 
6 ปี 

 
9 ปี 
8 ปี 

 
                -  การนบัระยะเวลาตาม  (ค)  อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกลูกนัตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขั้นต ่าดงักล่าวไดต้ามบญัชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล   ท่ีมี
ลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกลูกนั 

-  การพิจารณาคุณวฒิุตาม (ค) ตอ้งเป็นคุณวฒิุทางการศึกษาท่ีตรงตาม        
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น และใหพิ้จารณาจากวฒิุทางการศึกษา
ท่ีระบุไวใ้นบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกัในกรณีผูไ้ดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รับราชการ
จะตอ้งยืน่ขอบนัทึกเพ่ิมลงในบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลก่อนจึงจะน าคุณวฒิุนั้นมาใชใ้นการพิจารณาได ้

  (ง)  ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่อตัราเงินเดือน   ดงัต่อไปน้ี 
  - เล่ือนระดบั 4  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากวา่                   ขั้น  6,700 

บาท   และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากวา่ขั้น  6,360 บาท 
  - เล่ือนระดบั 5  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากวา่                   ขั้น  8,190 

บาท  และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากวา่ขั้น 7,780 บาท 
  - เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากวา่                    ขั้น 10,080 

บาท  และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากวา่ขั้น  10,080  บาท 
      (8)  วธีิการเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน   
          (ก)  ต าแหน่งท่ีตอ้งมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) เพ่ือพิจารณาอนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติั
ครบถว้นท่ีจะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน
ของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  ก าหนด 
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        (ข)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

งานเพ่ือคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์   ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน และ 
ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบเท่ากองเป็นกรรมการ   โดยมีหวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ   ใหค้ณะกรรมการฯ มีอ านาจหนา้ท่ี 

- พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน  ก าหนดประเภท  
จ านวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวธีิการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระเมินในแต่ละต าแหน่งให ้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบติังานของต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการแตง่ตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก 
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน     
   -  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การประเมินบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไป            ตามวธีิการ
และแบบประเมินแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  

(9) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนด 1 เดือน หลงัจากท่ี ก.อบต.จงัหวดัใหค้วาม เห็นชอบ 

  ขอ้  191    การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนด     เป็น
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 
      (1)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 3 - 5 หรือ               6 (ว) หรือ 
7(ว)  ส าหรับระดบั 7(ว)   ใหมี้การประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
        ทั้งน้ี  การก าหนดระดบัต าแหน่งท่ีจะปรับปรุงตอ้งไม่สูงกวา่ระดบัต าแหน่งของ                  หวัหนา้
หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีต าแหน่งนั้นสงักดั       
      (2)  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่งตามขอ้  (1)  ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ยกเวน้การจะปรับต าแหน่งใดใหเ้ป็น
ระดบั 7(ว) ใหด้ าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงข้ึนดงักล่าว   และลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด   
      (3)  การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนใหด้ าเนินการไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ระดบั การจะพจิารณาปรับ
ระดบัต าแหน่งใด  ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีศึกษาและวเิคราะห์หนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง   เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์    ( สายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 )  ซ่ึงใชส้ าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึน
เป็นระดบั 7(ว)  เท่านั้น 
      (4)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวเิคราะห์ดงักล่าว ในชั้นแรกตอ้งมีค าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิมและท่ีก าหนดใหม่  และหากรายละเอียดของขอ้มูลไม่ชดัเจน อาจตอ้งศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติม  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพ้ืนท่ี  การศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 
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รับผิดชอบ   หรือโดยวธีิการอ่ืน ๆ  
      (5)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้ง ใหส้ามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
          (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 6  
(ว)  ของสายงานนั้น 
          (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารงต าแหน่งระดบั 7 (ว) 
ของสายงานนั้น   

      (6)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงัน้ี 
                      (ก)  เป็นผูมี้คุณวฒิุและคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี คณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแตง่ตั้ง และ 

(ข) มีระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่ง 
ตั้งตามคุณวฒิุและระดบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  ดงัน้ี 
 
 

คุณวฒิุ    เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่ง  
 ระดบั 6 ระดบั 7 
     - คุณวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
       -  การนบัระยะเวลาตาม (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน   ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกลูกนั 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด    มานบัรวมเป็นระยะเวลาขั้นต ่า 
ดงักล่าวไดต้ามบญัชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล    ท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
เก่ียวขอ้งและเก้ือกลูกนั  
        -  การพิจารณาคุณวฒิุตาม (ข)   ตอ้งเป็นคุณวฒิุทางการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและใหพิ้จารณาจากวฒิุทางการศึกษาท่ีระบุไวใ้นบตัร
ประวติัพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกัในกรณีผูไ้ดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รับราชการจะตอ้งยืน่ขอบนัทึก
เพ่ิมลงในบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลก่อนจึงจะน าวฒิุนั้นมาใชใ้นการพิจารณาได ้ 
          (ค) ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงัน้ี   

                         -  เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากวา่ขั้น  
10,080 บาท   และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากวา่ขั้น  10,080  บาท 

              -  เล่ือนระดบั 7  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากวา่ขั้น  
12,400 บาท  และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากวา่ขั้น 12,400 บาท 
      (7)  วธีิการเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน   
          (ก)  ต าแหน่งท่ีตอ้งมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหเ้สนอ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )   เพ่ือพิจารณาอนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติั
ครบถว้นท่ีจะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
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ของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี 
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) ก าหนด 

        (ข)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพ่ือคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล   เล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล     (ก.อบต.) เป็นผูด้  าเนินการ ใหมี้
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล   และพนกังานส่วนต าบลหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็น
กรรมการโดยใหข้า้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น
ผูด้  าเนินการ ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน และผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบเท่ากอง
เป็นกรรมการ  โดยมีหวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ   ใหค้ณะกรรมการฯ มี
อ านาจหนา้ท่ี 
   -  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนดประเภท จ านวนผลงาน  
ลกัษณะของผลงานและวธีิการสัมภาษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระเมินในแต่ละต าแหน่งให ้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบติังานของต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการแตง่ตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก 
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน     
   -  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั ) มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไป            ตามวธีิการ
และแบบประเมินแนบทา้ยประกาศน้ี 
      (8)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแตง่ตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนดหน่ึงเดือน  หลงัจากท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
ใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  192   การเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบั               ท่ี
สูงข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งไดเ้ม่ือมีต าแหน่งในระดบันั้นวา่ง   โดยวธีิการ           คดัเลือกตามท่ี
ก าหนดในหมวด 4 วา่ดว้ยการคดัเลือก 

  ขอ้  193    การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งได ้ตามหลกัเกณฑ ์   ดงัน้ี  
  (1)  ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั 7    
        (ก) มีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
                  (ข) ตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
       (ค) ไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี       (ง) 
ไดผ้า่นการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 

  (2)  ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั 8  
(ก) มีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีก าหนดไวใ้น 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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      (ข) ตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
      (ค) ไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี     
     (ง) ไดผ้า่นการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัดีข้ึนไป 

ขอ้  194    หลกัสูตรและวธีิการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารให ้
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ 
เง่ือนไขการคดัเลือกท่ีก าหนดในหมวด  4  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานใหใ้ชแ้บบประเมินฯ      ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลท่ีก าหนดในหมวด  12 

  ขอ้  195    การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามขอ้ 192 ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูเ้ล่ือนและแต่งตั้ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผา่นการคดัเลือก 

ขอ้  196   การก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนส าหรับพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใหพ้นกังานส่วนต าบล  ไดรั้บเงินเดือน ท่ีก าหนดในหมวด 3 

  ขอ้  197    การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลท่ีมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวา่กระท าผิดวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง  หรือมีค าสัง่ลงโทษทางวนิยัหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ี 
สูงข้ึน  ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งไดต้ั้งแต่วนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไดเ้ป็นตน้ไป 

หมวด  10 
การเลือ่นขั้นเงนิเดอืน 

  ขอ้  198    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดปฏิบติัตนเหมาะสมต่อต าแหน่งหนา้ท่ี   และปฏิบติัราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ  ถือวา่ผูน้ั้นมีความชอบจะไดรั้บบ าเหน็จ
ความชอบซ่ึงอาจเป็นค าชมเชย  เคร่ืองเชิดชูเกียรติ  รางวลั หรือการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้  199    การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดป้ฏิบติัมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบติังาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวนิยั   และการปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล    

  ขอ้  200   การเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบล ท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนดในหมวดน้ี   ให้
อยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะพจิารณา 
  ในกรณีท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด   ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั้นทราบพร้อมทั้ง
เหตผุลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให ้  

ขอ้  201    ในหมวดน้ี 
      "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
      "คร่ึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
      "คร่ึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
      "คร่ึงปีท่ีแลว้มา"  หมายความวา่  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผา่นมาแลว้แต่กรณี 
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  ขอ้  202    ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลปีละสองคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.
จงัหวดั )  ก าหนดในหมวด 12 

  ขอ้  203    การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
      (1)  คร้ังท่ีหน่ึงคร่ึงปีแรก  เล่ือนวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีไดเ้ล่ือน 
      (2)  คร้ังท่ีสองคร่ึงปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี 1 ตุลาคมของปีถดัไป 

  ขอ้  204    การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนไดไ้ม่เกินขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น  

  ขอ้  205   พนกังานส่วนต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละคร้ังตอ้งอยูใ่น
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ  และดว้ยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไดพิ้จารณาประเมินตามขอ้  202  แลว้เห็นวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สมควร
จะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น  

(2)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนตอ้งไม่ถูกสัง่ลงโทษทางวนิยัท่ีหนกักวา่
โทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือความผิดท่ี
ท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนซ่ึงมิใช่ความ   ผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนและไดถู้กงดเล่ือน
ขั้นเงินเดือนเพราะถูกสัง่ลงโทษทางวนิยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนั้นมาแลว้   ใหผู้บ้งัคบับญัชา
เล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าคร่ึงปีต่อไปใหผู้น้ั้นตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน   หรือวนัท่ี 1 ตุลาคม   ของคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็นตน้ไป 

(3)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
(4)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
(5)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
(6)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษาอบรมหรือดูงาน ณ 

ต่างประเทศ   ตามระเบียบวา่ดว้ยการใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีราชการในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 

(7)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา   หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้  โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพ
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนั   แต่ไม่
รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวนัลาท่ี
มีสิทธ์ิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราว           รวมกนัไม่เกิน
หกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะ          เดินทางไป
หรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 
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         (จ)  ลาพกัผอ่น 
         (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจ านวนวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนั 
ลาป่วยท่ีไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 

  ขอ้  206    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นในแต่ละคร้ังตอ้งเป็นผู ้
อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้ 205  และอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึง
หรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
      (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
ผลดียิง่ต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้
      (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ ์         ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้ าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือไดรั้บรองใหใ้ชก้าร
คน้ควา้หรือส่ิงประดิษฐน์ั้น 
      (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการ               ต่อสูท่ี้เส่ียง
ต่อความปลอดภยัของชีวติเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชนต์่อทาง          ราชการเป็น
พิเศษ  และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 
      (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนั้น
ไดผ้ลดียิง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็นผลดียิง่แก่
ประเทศชาติ 

  ขอ้  207    การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตาม ขอ้  205  และขอ้ 206  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีไดด้ าเนินการ
ตามขอ้  202   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน   คร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลการ
ลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวนิยั  การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบลและขอ้ควรพิจารณาอ่ืน 
ๆ  ของผูน้ั้น แลว้รายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมดว้ยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบัจนถึง
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือแต่ละระดบัท่ีไดรั้บ          รายงานเสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 

  ขอ้  208    การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการ               ปฏิบติั
ราชการและการปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  205 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเกณฑ ์  เวน้แต่ผูอ้ยูใ่น
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 205  (5) หรือ (6)   ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือนเป็นเกณฑพิ์จารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดโอน เล่ือนต าแหน่ง  ยา้ย สบัเปล่ียนหนา้ท่ีไปช่วยราชการในหน่วย
ราชการอ่ืน  ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด  หรือลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศตามขอ้  205 (8)  (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาใหน้ าผลการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานของผูน้ั้นทุกต าแหน่งและทุก
แห่งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
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  ขอ้  209  ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลพิจารณารายงานผลจากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 207  ถา้เห็นวา่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้  205  และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นคร่ึงขั้น  ถา้เห็นวา่พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้  206  ใหเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นหน่ึงขั้น 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน  คร่ึงปีแรกไม่ถึง 
หน่ึงขั้น  ถา้ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพิ้จารณาผล
การปฏิบติังานคร่ึงปีแรกกบัคร่ึงปีหลงัรวมกนัแลว้เห็นวา่มีมาตรฐานสูงกวา่การท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้น
ส าหรับปีนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสัง่ใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนกังาน
ส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นจ านวนหน่ึงขั้นคร่ึงได ้ แตผ่ลการปฏิบติังานทั้งปีของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ์
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
      (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดี
ต่อทางราชการและสงัคม 
      (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐ ์   ส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
      (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตราย   หรือมีการต่อสูท่ี้เส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวติ 
      (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชนต์่อทาง             ราชการ
และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

     (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและงานนั้นไดผ้ลดีเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็น                   ผลดีแก่
ประเทศชาติ 
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรจะไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน
คร่ึงปีแรกหน่ึงขั้น  แต่ไม่อาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นใหไ้ด ้  เพราะมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถา้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานอยูใ่น
เกณฑไ์ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นอีก  และไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสัง่ใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น
เป็นจ านวนสองขั้นได ้

  ขอ้  210   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดรั้บ
อนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช)   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาสัง่เล่ือนไดค้ร้ังละไม่เกินคร่ึงขั้นเม่ือผูน้ั้นกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ   โดยใหส้ัง่เล่ือนยอ้นหลงัไปในแต่
ละคร้ังท่ีควรจะไดเ้ล่ือน  ทั้งน้ี  ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  ขอ้  211    ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เห็นสมควรใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏวา่ไดมี้ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นวา่กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงก่อนมีค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือน  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือการสอบสวนและ
การพิจารณาแลว้เสร็จ   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาดงัน้ี 
      (1)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด   หรือจะตอ้งถูกลงโทษภาคทณัฑ ์ ใหส้ัง่
เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปใน
แต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้แมว้า่ผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
      (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ใหง้ด
เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้น
คร้ังท่ีจะถูกลงโทษ  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย   แต่ถา้เป็นผูพ้น้จาก
ราชการไปเพราะเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน    ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีผูน้ั้น
จะพน้จากราชการ  ส่วนในคร้ังอ่ืนใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
 
      (3)  ถา้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ  
หรือมีค าสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ังท่ี        ไดร้อการเล่ือนขั้น
เงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวา่
กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ขอ้  212    ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เห็นสมควรใหผู้ใ้ดไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แตป่รากฏวา่ผูน้ั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการหรือความผิดท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน  ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต้่างให ้  และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดีนั้นแลว้ก่อนมี
ค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือน  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นั
เงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
พิจารณา  ดงัน้ี 
      (1)  ถา้ศาลพิพากษาวา่ผูน้ั้นไม่มีความผิด  ใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้          ถา้ไดร้อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้  
แมว้า่ผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
      (2)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากวา่โทษจ าคุก   ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการ    เล่ือนไว ้  ถา้ได้
รอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นคร้ังท่ีศาลพิพากษาใหล้งโทษ   ถา้ผูน้ั้น
ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนขั้น 
เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน    ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวใ้น
วนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีผูน้ั้นจะพน้จากราชการ  ส่วนในคร้ังอ่ืนใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่
ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
      (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกหรือโทษหนกักวา่จ าคุก  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือน  ทุกคร้ังท่ีไดร้อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
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  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกฟ้องคดีอาญาหลาย    คดีใหแ้ยก
พิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ขอ้  213   ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือน
พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไว ้เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 211  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามขอ้  212   
ใหผู้มี้อ  านาจดงักล่าวรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนผูน้ั้นไวจ้นกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวนิยัแลว้เสร็จ   และจนกวา่
ศาลมีค าพิพากษาแลว้จึงใหผู้มี้อ  านาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามขอ้ 211 (1) (2) หรือ (3)  หรือ
ตามขอ้ 212 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  โดยถือเกณฑจ์ านวนคร้ังท่ีจะตอ้งงดเล่ือนขั้น เงินเดือนท่ีมากกวา่เป็นหลกั
ในการพิจารณา  เวน้แต ่
ผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการไปแลว้ตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้  211  หรือตามผลของการถูกฟ้อง
คดีอาญาตามขอ้  212  กรณีใดกรณีหน่ึง  จึงจะพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนั้นโดยไม่
ตอ้งรอผลของอีกกรณีหน่ึง  

 ขอ้  214    ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด  แต่ผูน้ั้นจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญใหผู้น้ั้นในวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีจะพน้จากราชการ 
 
  ขอ้  215    ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด  แต่ผูน้ั้นไดต้ายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่
วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตุลาคม  แต่ก่อนท่ีจะมี     ค  าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละคร้ัง  ผูมี้อ  านาจ
สัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนจะสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้น้ั้นยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตุลาคมคร่ึงปีท่ีจะไดเ้ล่ือนนั้น
ก็ได ้ แต่ถา้ผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อนท่ี
จะมีค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจะสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้น้ั้นยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยท่ีจะไดเ้ล่ือนนั้นก็ได ้

  ขอ้  216    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขั้นเงินเดือนไดค้ร่ึงขั้นตามขอ้  205  
เน่ืองจากขาดคุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลา  หรือการมาท างานสายตามท่ีก าหนด  แต่ประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหโ้ดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาอนุมติัใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้  217    การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล ใหด้ าเนินการตามขอ้  199  โดยใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี   และใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง  ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักล่าว 

ขอ้  218    ในการก าหนดโควตา้การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  ก าหนดวงเงินท่ีใชใ้น การเล่ือนขั้น
เงินเดือน  และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานส่วนต าบล   ใหเ้ป็นไปตามท่ี  คณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  
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  ขอ้  219    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้น้ั้นเป็นกรณีพิเศษ    เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ    ทั้งน้ี 
ใหน้ ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

  ขอ้  220    ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ  เป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงาน และเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
แลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนด
รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ช่ือพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตาย  และประวติัการรับราชการของพนกังานส่วนต าบลผูถึ้ง
แก่ความตาย 

(2) รายงานเหตท่ีุพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการ

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

  ขอ้  221    เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานดงักล่าวแลว้  ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแตง่ตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง จ านวนไม่เกิน 3  คน  ประกอบดว้ย 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

  ขอ้  222    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพ้ิจารณารายงานการขอเล่ือนขั้น 
เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ้  220  โดยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

(1) พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
(2) เหตท่ีุท าใหถึ้งแก่ความตาย  มิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ของผูต้าย หรือจาก

ความผิดของผูต้าย 
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการ

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ขอ้  223    เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามขอ้ 222  แลว้   ใหเ้สนอความเห็นในการพิจารณาการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณา 
  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เสนอเร่ืองการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษและความเห็นตามวรรคหน่ึง   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  224    การสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานส่วนต าบล  
ผูถึ้งแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดงักล่าว  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้
อ  านาจสัง่ตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล   ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามขอ้  223   โดยใหมี้ผลเพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเท่านั้น 
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หมวด  11 
ระเบียบเกีย่วกบัการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 
  ขอ้ 225   ใหก้ าหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี 

(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น 1 ก าหนดให้เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ขนาดใหญ่ 

(ข) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น 2 และ ชั้น 3  ก าหนดให้เป็นองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลขนาดกลาง 

(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 ก าหนดให้เป็นองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลขนาดเล็ก 

  ขอ้  226  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหน่ึง   ใหค้  านึงถึงความตอ้งการ และ               
ความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    โดยใหมี้การแบ่งส่วนราชการ   ดงัต่อไปน้ี 

    (1)  ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    (2)  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

ใหส่้วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน 

ขอ้  227    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ     
อยา่งอ่ืนตามขอ้ 226  วรรคสอง (2)   ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนราชการหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี 

     (1)  กองคลงั  หรือส่วนการคลงั 
(2) กองช่าง  หรือส่วนโยธา 

ส่วนราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดไดต้ามความเหมาะสมของ 
แต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดแ้ก่ 

(1) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 
(2) กองหรือส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
(3) กองหรือส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(4) กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์าร 

บริหารส่วนต าบล 

ขอ้  228    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 229  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดกอง   
หรือส่วนราชการอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
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ขอ้  229    ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามขอ้ 231 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  จดัท าเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยใหก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกอง
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนภายในกรอบท่ีก าหนด ดงัน้ี 

(1) ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหมี้หนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบั  
ราชการทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และราชการท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง  หรือส่วน        
ราชการใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ    รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วน      
ราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบติัราชการของ          
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(2) กองคลงั หรือส่วนการคลงั   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบังานการจ่าย  
การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบส าคญั   ฎีกางาน
เก่ียวกบัเงินเดือนค่าจา้ง   ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณ 
ฐานะทางการเงิน   การจดัสรรเงินต่าง ๆ    การจดัท าบญัชีทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ละรายจ่าย 
ต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี   งานเก่ียวกบัการพสัดุของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(3) กองช่าง  หรือส่วนโยธา  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ ออก 
แบบ   การจดัท าขอ้มูลทางดา้นวศิวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบติั   งานการ 
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกล  
การรวบรวมประวติัติดตาม ควบคุมการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล
และยานพาหนะ   งานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น ้ามนัเช้ือเพลิง 
และงานอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้  230    การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศจดัตั้งข้ึน ใหก้ าหนดให้
ครอบคลุมภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือภารกิจหนา้ท่ีท่ี 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งปฏิบติั  และการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงักล่าว  ตอ้งมีความ
ชดัเจนและไม่ซ ้ าซอ้นระหวา่งกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล นั้น 

ขอ้  231    การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล กองหรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล
จดัแบ่งส่วนราชการภายในไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
ดงัน้ี 
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(1) การจดัแบ่งส่วนราชการภายใน  ใหพ้ิจารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและ     

ความจ าเป็นตามภารกิจหนา้ท่ีและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น  โดยจดัแบ่ง ฝ่าย กลุ่มหรือช่ืองานอ่ืนใด
เป็นจ านวนเท่าใดตามท่ีเห็นสมควรและเป็นท่ีเขา้ใจไดถึ้งภารกิจหนา้ท่ีของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น 

(2) การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของส่วนราชการภายในท่ีได ้
จดัแบ่งนั้น   จะตอ้งก าหนดใหมี้ความชดัเจน ไม่ซ ้ าซอ้นกบัส่วนราชการอ่ืน และตอ้งอยูภ่ายในกรอบ 
อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น 

ขอ้  232   การประกาศก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    ก าหนด 
อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของส่วนราชการ  และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน ตามขอ้ 229 และ 
ขอ้ 231  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัท าเป็นร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล  แลว้เสนอให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ใหค้วามเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ลงนามในประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 

ขอ้  233    การจดัตั้งกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนข้ึนใหม่  เพื่อรองรับภารกิจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล    ซ่ึงมีการจดัตั้งกอง หรือส่วนราชการข้ึนใหม่  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็น 
และร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่   เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยใหมี้รายการ ดงัน้ี 

(1) เหตุผล ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
(2) ช่ือกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
(3) อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(4) ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอ้งจดัตั้งเป็น

หน่วยงานระดบักองและก าหนดอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น 
(5) ร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนดส่วนราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดย

ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและการจดัแบ่งส่วน
ราชการภายในตามขอ้ 232 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ใหค้  านึงถึง 
ภารกิจ   อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด  ลกัษณะงาน   
คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอดทั้งอตัราก าลงัของพนกังานส่วนต าบล  
และงบประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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ขอ้  234    เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้ิจารณาการขอ
จดัตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตามขอ้  233  แลว้  ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และอตัรา            
ก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่    เป็นการปรับเกล่ียมาจากกอง 
หรือส่วนราชการอ่ืนภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยไม่เพิ่มอตัราก าลงั  ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบั และด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่   และอตัรา               
ก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
ใหม ่ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบัและด าเนินการตาม
มติคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

(3) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติของ            
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) นั้น 

  ขอ้  235    อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในการ
ควบคุมและรับผดิชอบการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้  236    ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
      (1) รับผดิชอบควบคุมการปฏิบติัราชการประจ าในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนด
แนวทางและแผนการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และล าดบัความส าคญัของ   แผนการ
ปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งก ากบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
      (2) เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ในการปฏิบติัราชการของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะใหมี้รองปลดัองคก์าร            
บริหารส่วนต าบลเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการดว้ย  ก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการรองจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 



 79 

  ขอ้  237    ใหส้ านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    มีหวัหนา้ส านกังานปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนหน่ึง  เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง   และ
รับผดิชอบ 
ในการปฏิบติัราชการของส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 

  ขอ้  238   ในกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน มีผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้             
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนคนหน่ึงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง และ 
รับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

  ขอ้  239    ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   การ
ก าหนดให ้ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งใดท่ีมิไดก้ าหนดไวต้ามประกาศน้ี  บงัคบับญัชา   พนกังาน
ส่วนต าบลในส่วนราชการใด ฐานะใด  ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมายโดยท าเป็นหนงัสือ    

   ขอ้  240    ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจในการสั่ง 
การอนุญาต   การอนุมติั หรือการปฏิบติักิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพึง
ปฏิบติั  หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการ
แทนก็ได ้ ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  อ านาจในการสั่ง  
การอนุญาต  การอนุมติั  การปฏิบติัราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบติั  หรือ
ด าเนินการ     ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถา้
กฎหมาย ระเบียบ    ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น มิไดก้ าหนดเร่ืองการมอบ
อ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือมิไดห้า้มเร่ืองการมอบอ านาจไว ้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจใหผู้ด้  ารง
ต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทนได ้  ดงัน้ี 

(1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมอบใหก้รรมการบริหาร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ผูอ้  านวยการ
กอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
      (2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล                  
ผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
      (3)  ผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน อาจมอบให้                           
พนกังานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนตามวรรคสองใหท้ าเป็นหนงัสือ 

  ขอ้  241    เม่ือมีการมอบอ านาจตามขอ้  240  โดยชอบแลว้ ผูรั้บมอบอ านาจมีหนา้ท่ี            
ตอ้งรับมอบอ านาจนั้น   และจะมอบอ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้
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  ขอ้  242    ในการมอบอ านาจตามขอ้ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผู้ม้อบอ านาจ       
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบติัราชการ  การกระจาย           
ความรับผดิชอบตามสภาพของต าแหน่งของผูม้อบอ านาจ  และผูรั้บมอบอ านาจตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี                
ไดรั้บมอบอ านาจตามวตัถุประสงคข์องการมอบอ านาจดงักล่าว 
  เม่ือไดรั้บมอบอ านาจแลว้ ผูม้อบอ านาจมีหนา้ท่ีก ากบัติดตามผลการปฏิบติัราชการ           
ของผูรั้บมอบอ านาจ และใหมี้อ านาจแนะน าและแกไ้ขการปฏิบติัราชการของผูรั้บมอบอ านาจได ้

  ขอ้  243    การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่อยู ่ หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

  ขอ้  244    ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในกรณีท่ี
ไม่มีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เป็นผูรั้กษาราชการแทน    ถา้มีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลายคน   ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
ราชการได ้   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน 
  ในกรณีท่ีไม่มีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้   
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูรั้กษา
ราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  245    ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในกรณีท่ี
ไม่มีผูด้  ารง   ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคน
หน่ึงท่ีเห็นสมควรให้เป็น    ผูรั้กษาราชการแทนได ้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบติั
ราชการในกองหรือส่วน        ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลคนใดคนหน่ึงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืน เป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  246    ใหผู้รั้กษาราชการแทนมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
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  ในกรณีท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งใด หรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย         
หรือมอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทน   ใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทนมีอ านาจหนา้ท่ีเช่น        
เดียวกบัผูซ่ึ้งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือใหมี้อ านาจ                    
หนา้ท่ีอยา่งใด  ใหผู้รั้กษาราชการแทนหรือผูป้ฏิบติัราชการแทน  มีอ านาจหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือมี       
อ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบติัราชการแทนดว้ย                
แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  247    การเป็นผูรั้กษาราชการแทนตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี  ไม่กระทบกระเทือน
อ านาจประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะแต่งตั้งพนกังานส่วน
ต าบลอ่ืน เป็นผูรั้กษาราชการแทนตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง    ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองหรือ
ผูช่้วยพน้จากความเป็นผูรั้กษาราชการแทนนบัแต่เวลาท่ีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเขา้รับหนา้ท่ี 

  ขอ้  248    ในกรณีท่ีต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนวา่งลงหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบติัราชการได ้และเป็นกรณีท่ีมิไดมี้การก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งให้พนกังานส่วนต าบลท่ี
เห็นสมควรโดยใหพ้ิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
สูงสุด  ใหรั้กษาการในต าแหน่งนั้นได ้
  ผูรั้กษาการในต าแหน่งตามวรรคหน่ึง  ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีรักษาการนั้น             
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              
ค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งใหผู้ด้  ารงต าแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือใหมี้อ านาจหนา้ท่ีใด ก็ใหผู้รั้กษาการ         
ในต าแหน่งท าหนา้ท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งนั้น ในระหวา่งท่ีรักษาการในต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 

   หมวด  12 
การบริหารงานบุคคล 

ส่วนที ่1 
การส่ังพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้  249    ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มีอ านาจสั่งพนกังานส่วนต าบลใหป้ระจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราว  โดยใหพ้น้จากต าแหน่งหนา้ท่ีเดิมได ้  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น   
ดงัต่อไปน้ี 
       (1)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่กระท าผดิวินยั
อยา่งร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา   เวน้แต่เป็นความผดิท่ีไดก้ระท า
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โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟ้องนั้น  พนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต่้างใหแ้ละถา้
ใหผู้น้ั้นคงอยูใ่นต าแหน่งหนา้ท่ีเดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ 

(2) เม่ือพนกังานส่วนต าบลกระท าหรือละเวน้กระท าการใดจนตอ้งค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าความผดิอาญา  และผูมี้อ  านาจดงักล่าวพิจารณาเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏตาม 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วา่การกระท าหรือละเวน้กระท าการนั้นเป็นความผดิวินยั
ร้ายแรง 

    (3)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการ   และผูบ้งัคบับญัชาได ้
ด าเนินการสืบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
       (4)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือ
ต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือใหถ้อ้ยค ารับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยั  การรักษาวนิยัและการด าเนินการทางวนิยัและไดมี้การบนัทึกถอ้ยค ารับสารภาพเป็น
หนงัสือ 
       (5)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับพนกังานส่วน
ต าบล 
       (6)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวน  หรือมี
การใชส้ านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่น
ความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัราชการ บกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตน    ไม่เหมาะสมกบั
ต าแหน่ง 
หนา้ท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชดัแจง้ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยั การรักษาวินยั  และการ
ด าเนินการทางวนิยั 
       (7)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา    หรือมีกรณีเป็นท่ี
สงสัยวา่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งนั้นซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไดสื้บสวนแลว้
เห็นวา่กรณีมีมูล  และถา้ใหผู้น้ั้นคงอยูใ่นต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
       (8)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(9) เม่ือพนกังานส่วนต าบลไดรั้บอนุญาตใหล้าติดตามคู่สมรสซ่ึงไปปฏิบติัหนา้ท่ี 
ราชการ  หรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ 
       (10)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลไดรั้บทุนรัฐบาลหรือทุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้
ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 
       (11)  กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยไดรั้บความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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  ขอ้  250    ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสั่งพนกังานส่วนต าบลใหป้ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราว  
ใหแ้สดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดงัต่อไปน้ี 
      (1)  ค  าช้ีแจง  เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสั่ง          
พนกังานส่วนต าบลใหป้ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ทั้งน้ี  ตอ้งไม่เกินหกเดือน   เวน้แต่การสั่งประจ า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  249 (8) (9) และ(10)  ใหส้ั่งไดไ้ม่เกินระยะเวลาท่ีผูน้ั้นไดรั้บอนุญาต 
ใหล้า 
      (2)  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการท่ีจะมอบหมายแก่ผูถู้กสั่งให ้  
ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ยกเวน้กรณีตามขอ้  249 (8) (9) และ (10) 

  ขอ้  251    การสั่งพนกังานส่วนต าบลใหป้ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราว    
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งไดต้ามมติของ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งใหป้ระจ า  เวน้แต่ กรณีสั่งประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามขอ้ 249 (8) (9) และ (10)  ใหส้ั่งไดไ้ม่เกินระยะเวลาท่ีผูน้ั้นไดรั้บอนุญาตใหล้า 
  เม่ือมีการสั่งพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดใหป้ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้  และถา้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เห็นวา่ยงัมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งสั่งใหผู้น้ั้น
ประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหข้อความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  คณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดอี้กไม่เกินหน่ึงปี  ทั้งน้ี ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิมไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนั   เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิมนอ้ยกวา่สามสิบวนัได ้
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหน้ าความตามขอ้ 252 (1) และ (2) มาใช ้             
บงัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  252    ในการเสนอขอให้  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสั่งพนกังานส่วนต าบลใหป้ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราว
ตามขอ้ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร 
ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  และใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทดแทนในต าแหน่งผูท่ี้ถูกสั่งใหป้ระจ า
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามขอ้ 250 (1) และ (2)  และใหเ้สนอขอ
ก าหนดต าแหน่งประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพิ่มใหม่  เพื่อรองรับพนกังานส่วนต าบล ผูถู้กสั่งใหป้ระจ า
ดงักล่าวเป็นการเฉพาะตวั โดยใหก้ าหนดเป็นเง่ือนไขวา่ หากต าแหน่งประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่ง
ลงใหย้บุเลิกต าแหน่งได ้   
  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบตาม
วรรคหน่ึงแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นใหป้ระจ า
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
และใหน้ าความท่ีก าหนดในขอ้ 251    มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้  253  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งผูใ้ดใหป้ระจ า 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในกรณีใดแลว้    เม่ือหมดความจ าเป็นหรือครบ
ก าหนดเวลาตามขอ้ 251  ให้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) สั่งใหผู้น้ั้นด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัเดียวกบัท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ขอ้  254    การใหพ้น้จากต าแหน่ง  การใหไ้ดรั้บเงินเดือน การแต่งตั้ง การเล่ือนขั้น 
เงินเดือน    การด าเนินการทางวนิยั  และการออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบลท่ีถูกสั่งให ้ ประจ า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการชัว่คราวใหถื้อเสมือนวา่ผูถู้กสั่งนั้นด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนที ่2 
การส่ังพนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

  ขอ้  255    ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งใหพ้นกังานส่วน
ต าบลในส่วนราชการหน่ึงไปช่วยปฏิบติัราชการในอีกส่วนราชการหน่ึงในองคก์ารบริหารส่วนต าบล       
เดียวกนัเป็นการชัว่คราวได ้โดยไม่ขาดจากหนา้ท่ีในต าแหน่งเดิม 
  การสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการตามวรรคหน่ึง   ใหค้  านึงถึงภารกิจ 
หนา้ท่ีท่ีตอ้งไปปฏิบติัวา่มีความเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นดว้ย 

  ขอ้  256    หา้มสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
อ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน   เวน้แต่กรณีมีความ 
จ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอาจสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนได ้ โดยใหพ้ิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความ
เสียหายกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดัเป็นหลกั และตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

(1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานท่ีจะขอยมืตวัพนกังานส่วนต าบลไดท้ า
ความตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือ 

(2) พนกังานส่วนต าบลผูท่ี้จะถูกสั่งใหไ้ปช่วยปฏิบติัราชการจะตอ้งสมคัรใจท่ีจะไป
ช่วยปฏิบติัราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไป
ช่วยปฏิบติัราชการนั้น   และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นดว้ย 
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(4) การสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบติัราชการ  ใหส้ัง่ไดเ้ป็นการชัว่คราว
คร้ังละไม่เกิน   6  เดือน  และในกรณีเก่ียวเน่ืองกนัใหส้ั่งช่วยปฏิบติัราชการไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง  และเม่ือครบ
ก าหนดแลว้ ใหส่้งตวัพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นคืนองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดัโดยเร็ว 

  ขอ้  257    การขอยมืตวัขา้ราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนมาช่วยปฏิบติัราชการใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล     ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  

ส่วนที ่3 
การพฒันาพนักงานส่วนต าบล 

ขอ้  258    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการพฒันาผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ  เป็น
พนกังานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัเพื่อใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลกัและวธีิ
ปฏิบติัราชการ  บทบาท  และหนา้ท่ีของพนกังานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบติัตนเพื่อเป็นพนกังานส่วนต าบลท่ีดี  

  ขอ้  259    การพฒันาพนกังานส่วนต าบล  ตามขอ้ 258   ตอ้งด าเนินการพฒันาใหค้รบถว้น
ตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก าหนด  เช่นการพฒันาดา้นความรู้
พื้นฐานในการปฏิบติัราชการ   ใหใ้ชว้ธีิการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพฒันา
ตนเองก็ได ้

 หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความประสงคจ์ะพฒันาเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกบัความ            
จ าเป็นในการพฒันาของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ใหก้ระท าได ้   ทั้งน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบล          
ท่ีจะด าเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดเป็น 
หลกัสูตรหลกั  และเพิ่มเติมหลกัสูตรตามความจ าเป็นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นวา่มี 
ความเหมาะสมต่อไป 

  ขอ้  260    การพฒันาพนกังานส่วนต าบลเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี   ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใชว้ธีิการพฒันาอ่ืน ๆ  ได ้ เช่น  การพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชา   และการฝึก
ภาคสนาม 

 ขอ้  261    การพฒันาพนกังานส่วนต าบลน้ี  อาจกระท าไดโ้ดยส านกังานคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ส านกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดั   หรือส านกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดั  หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดัร่วมกบัส่วนราชการอ่ืน
หรือภาคเอกชนก็ได ้   
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ขอ้  262   การด าเนินการพฒันาพนกังานส่วนต าบลผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการใหม่น้ี
ใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

 ขอ้  263    การพฒันาพนกังานส่วนต าบลผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการใหม่    
ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระท าในระยะแรกของการบรรจุเขา้รับราชการ 
      (2)  หลกัสูตรการพฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนด  ประกอบดว้ยการพฒันาความรู้พื้นฐานในการปฏิบติัราชการส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลบรรจุใหม่   และการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานส่วนต าบล 
          (3)  การเลือกวธีิการพฒันาพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ลือกวธีิการใดวธีิการหน่ึงหรือ หลาย
วธีิการควบคู่กนัไป  แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น การงบประมาณส่ือการ
ฝึกอบรม  วทิยากร  ระยะเวลา  ก าลงัคนท่ีรับผดิชอบการฝึกอบรม  และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้รับ 
การอบรม 
      (4)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ประเมินผลและติดตามผล
การพฒันาพนกังานส่วนต าบล  โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจนทศันคติของผูเ้ขา้รับการพฒันา  และ
ติดตามการน าผลไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

  ขอ้  264    ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ  
ทศันคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อนัจะท าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

 ขอ้  265    ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการควบคุม  ดูแล   และการ
พฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทั้งผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาท่ีเพิ่งยา้ยหรือโอน
มาด ารงต าแหน่ง  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

  ขอ้  266    การพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชานั้น  ผูบ้งัคบับญัชาอาจเป็นผูด้  าเนินการเองหรือ         
มอบหมายใหผู้ท่ี้เหมาะสมด าเนินการ   โดยเลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม   ซ่ึงอาจใชว้ธีิการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาด าเนินการหาความ
จ าเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังาน   การจดัท าแผนพฒันารายบุคคลหรือขอ้เสนอ
ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเอง 

ขอ้  267    การพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชานั้น  ตอ้งพฒันาทั้ง  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 
      (1)  ดา้นความรู้ทัว่ไปในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน    
โดยทัว่ไป  เช่น  ระเบียบกฏหมาย  นโยบายส าคญัของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
      (2)  ดา้นความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ไดแ้ก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานของต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพดี์ด  งานดา้นช่าง   
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      (3)  ดา้นการบริหาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน    เช่น  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นตน้ 
      (4)  ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั  ไดแ้ก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมใหส้ามารถ      
ปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพนัธ์การท างาน การส่ือสาร
และส่ือความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 
      (5)  ดา้นศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบติังาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบติังาน  การพฒันาคุณภาพชีวติ  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน  การปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 

            ขอ้  268   ขั้นตอนการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  แบ่งไดด้งัน้ี 
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหก้ระท าดงัน้ี 

       (ก)   การหาความจ าเป็นในการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน  หมายถึง              
การศึกษาวเิคราะห์ดูวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นใดบา้ง จึงจะปฏิบติังาน
ไดส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
   (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ทัว่ไปในการปฏิบติังาน            
ดา้นความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบริหาร ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั และ 
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การด าเนินการพฒันา  ใหก้ระท าดงัน้ี 
   (ก)  การเลือกวธีิพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาท่ีเหมาะสม    เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได ้       
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจากการหาความจ าเป็นในการพฒันาแลว้  
ผูบ้งัคบับญัชาควรน าขอ้มูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเร่ืองท่ีผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
จ าเป็นตอ้ง        ไดรั้บการพฒันา  ไดแ้ก่  การคดัเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะไดรั้บการพฒันา  และเลือก
ประเด็นท่ีจะใหมี้การพฒันาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวธีิการพฒันาไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสม  
เช่น  การใหค้วามรู้   การสับเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ และการสัมมนา  เป็นตน้ 

(ข) วธีิการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูอ้ยูใ่ต ้
บงัคบับญัชา โดยเลือกแนวทางการพฒันาไดห้ลายอยา่ง โดยอาจจดัท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง    หรือ
เขา้ร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอ่ืน  หรือวา่จา้งองคก์รเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นเป็น 
ผูด้  าเนินการ 
      (3) การติดตามและประเมินผล  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหมัน่ติดตามการพฒันาอยา่งใกลชิ้ด  
และใหมี้การประเมินผลการพฒันา  เม่ือผา่นการประเมินผลแลว้  ถือวา่ผูน้ั้นไดรั้บการพฒันาแลว้ 
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  ขอ้  269    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล   เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้  ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อนัจะท าใหป้ฏิบติั หนา้ท่ีราชการในต าแหน่ง
นั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ตอ้งก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพฒันาพนกังานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด โดย
ใหก้ าหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้น 

  ขอ้  270    ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล   ประกอบดว้ย 

 
(1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล       เป็นกรรมการ 
(3) ผูอ้  านวยการกอง และหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้  271    แผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(1) หลกัการและเหตุผล 
(2) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา 
(3) หลกัสูตรการพฒันา 
(4) วธีิการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ้  272    หลกัการและเหตุผลในการจดัท าแผนการพฒันา เป็นการหาความจ าเป็นใน     
การพฒันาพนกังานส่วนต าบล   การศึกษาวเิคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาพนกังานส่วนต าบล
ต าแหน่งต่างๆ   ทั้งในฐานะตวับุคคล  และฐานะต าแหน่งตามท่ีก าหนดในส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในดา้นความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบติังาน 
ดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบริหาร และดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ขอ้  273    เป้าหมายในการพฒันาพนกังานส่วนต าบล  ตอ้งก าหนดใหมี้ความชดัเจน และ
ครอบคลุมพนกังานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง   โดยก าหนดใหพ้นกังานส่วนต าบลตอ้งไดรั้บการพฒันาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของ
แผนแม่บทการพฒันาพนกังานส่วนต าบล 
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  ขอ้  274    หลกัสูตรการพฒันาส าหรับพนกังานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งตอ้งไดรั้บการ
พฒันาอยา่งนอ้ยในหลกัสูตรหน่ึงหรือหลายหลกัสูตร  ดงัน้ี 

(1) หลกัสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบติัราชการ 
(2) หลกัสูตรการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(3) หลกัสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลกัสูตรดา้นการบริหาร 
(5) หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  ขอ้  275    วธีิการพฒันาพนกังานส่วนต าบล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต. จงัหวดั )  ด าเนินการเอง   หรืออาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูท่ี้เหมาะสมด าเนินการ  
หรือด าเนินการร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืน  โดยวธีิการพฒันาวธีิใดวธีิหน่ึง หรือหลายวธีิก็ได ้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงัน้ี 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหค้  าปรึกษาหรือวธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนกังานส่วนต าบล ตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้รับการพฒันา  วธีิการพฒันา  และหลกัสูตรการพฒันาแต่ละหลกัสูตร 

  ขอ้  276   งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งจดัสรร
งบประมาณส าหรับการพฒันาพนกังานส่วนต าบล   ตามแผนแม่บทการพฒันาพนกังานส่วนต าบลอยา่ง 
ชดัเจน แน่นอน   เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  277    การติดตามและประเมินผลการพฒันา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งจดัให้มี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานส่วนต าบล  เพื่อใหท้ราบถึงความส าเร็จของ
การพฒันา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการพฒันา  

ขอ้  278    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลตามขอ้   
271  แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามวรรคหน่ึง  
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันา กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเขา้รับการพฒันา หลกัสูตรการพฒันา วธีิการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา งบประมาณท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจดัสรรส าหรับการพฒันา  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณามีมติ
เห็นชอบแลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศใชบ้งัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลต่อไป 
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  เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล  3 ปี แลว้ ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลตาม  ขอ้  271  เป็นระยะเวลา 3 
ปี ในรอบถดัไป  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลดว้ย 

  ขอ้  279    ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตาม
ขอ้  278  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )     เห็นวา่แผนการพฒันา                   
พนกังานส่วนต าบลยงัไม่เหมาะสม  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุง แผนการพฒันา
พนกังานส่วนต าบลดงักล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเห็นวา่แผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลมีความเหมาะสมแลว้   และ 
ไดแ้จง้ยนืยนัแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหน่ึง 
เป็นประการใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )   
 

  ขอ้  280   ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตรวจสอบและก ากบั 
ดูแลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการพฒันาพนกังานส่วนต าบล    ตามแผนการพฒันาพนกังาน 
ส่วนต าบลท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งจดัสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

  ขอ้  281  การพฒันาพนกังานส่วนต าบลโดยการใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพิ่มพนูความรู้ ดว้ยการเรียนหรือการวจิยัตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศโดยใชเ้วลาใน
การปฏิบติัราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

  ขอ้  282    ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจอนุมติัใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั 
  การใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหน่ึง  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีมีอยู ่  โดยใหมี้ 
ผูป้ฏิบติังานเพียงพอ   ไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการและไม่ตอ้งตั้งอตัราก าลงัเพิ่ม 

  ขอ้  283    พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูท่ี้พน้ก าหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการแลว้ 
(2) ผูไ้ปศึกษาขั้นต ่ากวา่ปริญญาตรี ตอ้งมีอายไุม่เกิน 35 ปี   ผูไ้ปศึกษาขั้น 
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ปริญญาตรีตอ้งมีอายไุม่เกิน 40 ปี ผูไ้ปศึกษาขั้นท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี ตอ้งมีอายไุม่เกิน45 ปีนบัถึงวนัเร่ิม ตน้
เปิดภาคการศึกษา เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผูท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปรับรองวา่เป็น               
ผูท่ี้มีความประพฤติดี   และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
 

(4) เป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิยัหรือถูกฟ้องคดี 
อาญา เวน้แต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผดิท่ีไม่อยูใ่นข่ายตอ้งรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนกังานส่วนต าบล 
 
 

(5) ส าหรับผูท่ี้เคยไดรั้บอนุมติัไปศึกษาตามประกาศน้ี หรือระเบียบอ่ืนมาแลว้จะ 
ตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการภายหลงัจากส าเร็จการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  ขอ้  284    การใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพ้ิจารณาตาม 
แนวทางดงัต่อไปน้ี 

(1) สาขาวชิาและระดบัการศึกษา   โดยปกติจะตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์ 
กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด ารงอยูต่ามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  
เวน้แต่พนกังานส่วนต าบลตอ้งการไปศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเห็นชอบดว้ย 

(2) จะตอ้งไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีทบวงมหาวทิยาลยั   หรือกระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตรแลว้ 

  ขอ้  285    พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตอ้งยืน่เอกสาร 
ดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณาดว้ย  

(1) บนัทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พร้อมหนงัสือตอบ

รับจากสถาบนัการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลกัฐานการศึกษาของผูท่ี้จะไปศึกษา 
(4) ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 283 (3) 

ขอ้  286    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอ้งศึกษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรการศึกษา 
  หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล   อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดต้ามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาค
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การศึกษา รวมแลว้ไม่เกิน 2 คร้ังหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีขยายดงักล่าวแลว้
หากมีเหตุผลความจ าเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาไดอี้กโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  287    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอ้ง 
รายงานผลการศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปทราบทุกภาค 
การศึกษา    หากพนกังานส่วนต าบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอนัสมควร   ประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษา   หรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง    
ตามควรแก่กรณีก็ได ้

ขอ้  288    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าสัญญาใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไปศึกษาเพิ่ม 

เติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนท่ีไดรั้บ
ระหวา่งศึกษาและเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กบัใหใ้ชเ้งินอีกจ านวนหน่ึงเท่ากบัจ านวนเงินเดือน ทุน 
และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกดว้ย 
  ในกรณีท่ีผูไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา     
ก็ใหล้ดจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 
  การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ        
วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวจิยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ้  289    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เม่ือครบ
ก าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัหรือเสร็จจากการศึกษาแลว้  จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว     
ทั้งน้ี  ตอ้งไม่เกิน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา หรือวนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั 
แลว้แต่กรณี 
  ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในขั้นท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี จะตอ้งมอบวทิยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวจิยัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดัดว้ย 

  ขอ้  290    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สังกดัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังานส่วน
ต าบลท่ีไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัไม่วา่ในกรณี
ใด ๆ ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามค าสั่งทนัที 

  ขอ้  291    การรับเงินเดือนของพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุมติัไปศึกษา   เพิ่มเติมใน
ประเทศใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 93 

  ขอ้  292    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวนัใช้
บงัคบัตามประกาศน้ี   ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถื้อวา่พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศน้ี 

  ขอ้  293    การพฒันาพนกังานส่วนต าบลโดยใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม   ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม  และดูงานใน
ต่างประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยก าหนดใหส่้วนราชการท่ีเป็นกรมท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบดงักล่าว 
ใหห้มายความถึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย  

  ขอ้  294    ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจการอนุมติัใหพ้นกังานส่วนต าบล  ไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบติัการวจิยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูมี้อ านาจอนุมติั 

  ขอ้  295   การอนุมติัใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานใน
ต่างประเทศก่อนวนัประกาศน้ีใชบ้งัคบั หากเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบวธีิการท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ก็ให้
เป็นอนัใชไ้ด ้และใหด้ าเนินการเร่ืองการอยูศึ่กษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นตาม
ระเบียบวธีิการนั้นต่อไป แต่ทั้งน้ี ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ตอ้งอยูใ่นจ านวนอตัราร้อยละตามท่ี
ก าหนดในระเบียบวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

ส่วนที ่4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ้  296    การประเมินผลการปฏิบติังาน  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการ            
ปฏิบติัราชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เล่ือนขั้นเงินเดือน  พฒันา                  
พนกังานส่วนต าบล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และมีหนา้ท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาปฏิบติัตน ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล   และปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบติังาน   ใหค้  านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานท่ีไดป้ฏิบติัมา   ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบติังาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม   ตลอดจนการรักษาวนิยัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล  โดยจดัท า 
การประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   และเปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมินช้ีแจง หรือขอค าปรึกษาดว้ย   

ขอ้  297    การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลตามประกาศน้ี มีหลกัการ 
ท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกั   



 94 

  ขอ้  298    การประเมินผลการปฏิบติังานน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล และน าผล
การประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
      (1)  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การใหร้างวลัประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
      (2)  การพฒันา  และการแกไ้ขการปฏิบติังาน 
      (3)  การแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล 
      (4)  การใหอ้อกจากราชการ 
      (5)  การใหร้างวลัจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ขอ้  299    การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล  ใหป้ระเมินจากผลงาน
และคุณลกัษณะการปฏิบติังาน    โดยการประเมินผลงานใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คุณภาพของผลงาน 
       (3)  ความทนัเวลา 
       (4)  ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช ้ และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยดัทรัพยากรหรือความคุม้ค่าของผลงาน 
  ส่วนการประเมินคุณลกัษณะการปฏิบติังาน  ใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบติังาน 
       (2)  การรักษาวนิยั 
       (3)  การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดใหมี้องคป์ระกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมได ้             
ตามความเหมาะสมของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งต่าง ๆ   
ทั้งน้ีโดยก าหนดใหมี้สัดส่วนคะแนนของผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70   
  ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล   องคก์ารบริหารส่วนต าบล
พิจารณาใชต้ามแบบท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี  หรือปรับใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานได ้

  ขอ้  300    ใหมี้การก าหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินและ
ผูรั้บการประเมิน  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นตน้  ทั้งน้ี         
ใหพ้ิจารณาจากขอ้ตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ  หรือภารกิจหลกัท่ีไดมี้การก าหนดไวต้ามท่ี              
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดข้ึนดว้ย  

  ขอ้  301    ใหป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล  ปีละ  2  คร้ัง  ตามรอบ
ปีงบประมาณ  คือ 
       (1)  คร้ังท่ี  1  ระหวา่งวนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 
       (2)  คร้ังท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 
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  ขอ้  302    การประเมินคร้ังท่ี  1  ตามขอ้  303  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินจดัล าดบั
ผลการประเมินเรียงล าดบัจากผูท่ี้มีผลการประเมินดีเด่น    ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับไดแ้ละผลการ
ประเมินตอ้งปรับปรุงไวใ้หช้ดัเจนเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  และใหจ้ดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้ผลการ
ประเมินดีเด่น   และผลการประเมินเป็นท่ียอมรับไดไ้ว ้ เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังท่ี  2 

  ขอ้  303    ใหน้ าระบบเปิดมาใชใ้นการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ท่ีก าหนดส าหรับขา้ราชการพลเรือน   ทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายประกาศรายช่ือผูท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเด่น ในท่ีเปิดเผยให้
พนกังานส่วนต าบลไดท้ราบโดยทัว่กนั 

  ขอ้  304   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใชดุ้ลย
พินิจของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน   
โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร  เพื่อใหก้ารพิจารณาเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าว 
  ทั้งน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดใหมี้คณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่กรอง      
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย
ก็ได ้

  ขอ้  305    ใหน้ าผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล ไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดในขอ้ 298  ดว้ย 

  ขอ้  306    เม่ือเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละคร้ังแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็น                
ผูป้ระเมินตอ้งน าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูรั้บการประเมิน   เพื่อใหมี้             
การแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังาน   และก าหนดแผนการพฒันาผูรั้บการประเมินใหมี้สมรรถนะและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานดียิง่ข้ึน 

  ขอ้  307   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพื่อน าไปใช ้            
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวต่้อไป  เช่น  ผลการประเมินคร้ังท่ี  1  เก็บไวท่ี้ผูบ้งัคบับญัชา ผลการประเมิน 
คร้ังท่ี  2  ภายหลงัจากการใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูรั้บการประเมินแลว้  ใหเ้ก็บสรุปผลการประเมินไวใ้น
แฟ้มประวติัพนกังานส่วนต าบล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอยา่งอ่ืน
ตามท่ีเหมาะสมก็ได ้

  ขอ้  308    ใหใ้ชก้ารประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลตามท่ีก าหนดน้ี 
ส าหรับพนกังานส่วนต าบลทุกระดบั   

  ขอ้  309    กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
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( ก.อบต.จงัหวดั )  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการเพิ่มเติมตาม
ลกัษณะงาน สภาพการปฏิบติังานและอ่ืน ๆ  ได ้

ส่วนที่  5 
การลา 

  ขอ้  310    ในส่วนน้ี 
      " เขา้รับการตรวจเลือก "   หมายความวา่ เขา้รับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ 
      " เขา้รับการเตรียมพล "   หมายความวา่ เขา้รับการระดมพล เขา้รับการตรวจสอบพล   เขา้
รับการฝึกวชิาทหาร หรือเขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
      " องคก์ารระหวา่งประเทศ "  หมายความวา่ องคก์ารท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนดว้ยความ   ตก
ลงระหวา่งประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และส าหรับองคก์ารสหประชาชาติใหห้มายความ
รวมถึงทบวงการช านญัพิเศษและองคก์ารอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติดว้ย 
      " องคก์ารต่างประเทศ "  หมายความวา่ องคก์ารหรือสถาบนัต่างประเทศตามท่ีผูรั้กษาการ
ตามประกาศน้ีจะไดป้ระกาศรายช่ือใหท้ราบ 
      " การไปปฏิบติังานองคก์ารระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบติังานตาม
โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ์การไปปฏิบติังานในองคก์ารต่างประเทศ การไปปฏิบติังานในต่างประเทศใน
ลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบติังานในหน่วยงานของ
องคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององคก์ารต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซ่ึงตั้งอยู ่ 
ในประเทศไทย   โดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือนจากองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบติังาน แต่ทั้งน้ีไม่
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวา่ดว้ยการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการหรือการจดัการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยั ตาม
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความวา่ ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ี    
เป็นขา้ราชการ พนกังานส่วนต าบล พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ  ซ่ึงไปปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ  หรือทางราชการสั่งใหไ้ปปฏิบติังานในต่างประเทศตามความ
ตอ้งการของทางราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑก์ารสั่งใหไ้ปท าการซ่ึงใหน้บัเวลาระหวา่ง
นั้นเหมือนเตม็เวลาราชการหรือเตม็เวลาท างาน ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีคู่สมรสไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  ณ  ต่างประเทศ 
  ขอ้  311    การลาทุกประเภทตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี ถา้มีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไวเ้ป็นพิเศษ ผูล้าและผูมี้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนั้นดว้ย 
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  ขอ้  312    ผูมี้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ส าหรับพนกังานส่วนต าบล   ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไวท้า้ยประกาศน้ีในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาตการ
ลาตามประกาศน้ีไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู ้
มีอ  านาจได ้ใหผู้ล้าเสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาชั้นเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณา และเม่ือ
อนุญาตแลว้ใหแ้จง้ผูมี้อ  านาจอนุญาตตามประกาศน้ีทราบดว้ย 
  ผูมี้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือ
ใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งใดเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตแทนก็ได ้
  ขอ้  313    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บค าสั่งใหไ้ปช่วยราชการ  ณ หน่วยงานอ่ืนใดของ
ทางราชการหากประสงคจ์ะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตวั ลาพกัผอ่น หรือลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือ
เขา้รับการเตรียมพล ในช่วงเวลาท่ีไปช่วยราชการ     ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อผูบ้งัคบับญัชาของ 
หน่วยงานท่ีไปช่วยราชการ แลว้ใหห้น่วยงานนั้นรายงานจ านวนวนัลาใหห้น่วยงานตน้สังกดัของผูน้ั้นทราบ  
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึง   ใหเ้สนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ                    
เจา้สังกดัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

  ขอ้  314    การนบัวนัลาตามประกาศน้ีใหน้บัตามปีงบประมาณ 
  การนบัวนัลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจดัส่งใบลา อนุญาตใหล้า และค านวณวนัลา       
ใหน้บัต่อเน่ืองกนั โดยนบัวนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่
การนบัเพื่อประโยชน์ในการค านวณวนัลาส าหรับวนัลาป่วยท่ีมิใช่วนัลาป่วยตามกฏหมายวา่ดว้ยการ
สงเคราะห์พนกังานส่วนต าบลผูไ้ดรั้บอนัตรายหรือการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏิบติัราชการ  วนัลากิจส่วนตวั  
และวนัลาพกัผอ่นใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซ่ึงมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนั  จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม   
ใหน้บัเป็นการลาคร้ังหน่ึง ถา้จ านวนวนัลาคร้ังหน่ึงรวมกนัเกินอ านาจของผูมี้อ  านาจอนุญาตระดบัใด ใหน้ า
ใบลาเสนอข้ึนไปตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาต 
  พนกังานส่วนต าบลท่ีถูกเรียกกลบัเขา้มาปฏิบติัราชการระหวา่งการลา ใหถื้อวา่การลาเป็น
อนัหมดเขต   เพียงวนัก่อนเดินทางกลบัและวนัราชการเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัออกเดินทางกลบัเป็นตน้ไป 
  การลาคร่ึงวนัในตอนเชา้หรือตอนบ่าย ใหน้บัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลา  นั้น 
ๆ 
  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหล้า หากประสงคจ์ะยกเลิกวนัลาท่ียงัไม่ไดห้ยดุ 
ราชการใหเ้สนอขอถอนวนัลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตใหล้า และใหถื้อวา่ 
การลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัท่ีขอถอนวนัลานั้น 
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  ขอ้  315    เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าบญัชี             
ลงเวลาการปฏิบติัราชการของพนกังานส่วนต าบลในสังกดั  โดยมีสาระส าคญัตามตวัอยา่งทา้ยประกาศน้ี 
หรือจะใชเ้คร่ืองบนัทึกเวลาการปฏิบติัราชการแทนก็ได ้
  ในกรณีจ าเป็นประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนดวธีิลงเวลา
ปฏิบติัราชการ หรือวธีิควบคุมการปฏิบติัราชการของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีการปฏิบติัราชการในลกัษณะ
พิเศษเป็นอยา่งอ่ืนตามเห็นสมควรก็ได ้ แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีหลกัฐานใหส้ามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบติั
ราชการไดด้ว้ย 
  ขอ้  316    การลาใหใ้ชใ้บลาตามแบบทา้ยประกาศน้ี  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วนจะ
ใชใ้บลาท่ีมีขอ้ความไม่ครบถว้นตามแบบหรือจะลาโดยวธีิการอยา่งอ่ืนก็ได ้  แต่ทั้งน้ี ตอ้งส่งใบลาตามแบบ
ในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการ 

  ขอ้  317    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหวา่งการลาตามประกาศ
น้ี หรือในระหวา่งวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  การอนุญาตของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง เม่ือ
อนุญาตแลว้ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบดว้ย 

  ขอ้  318    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได ้อนัเน่ืองมาจาก 
พฤติการณ์พิเศษ ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปในทอ้งท่ีนั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกบัพนกังานส่วน
ต าบลผูน้ั้นและมิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผดิของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเอง โดย 
พฤติการณ์พิเศษดงักล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขดัขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบติัราชการ ณ สถานท่ีตั้งปกติ ให้
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นรีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งอุปสรรคขดัขวางท่ีท าให้มาปฏิบติัราชการ
ไม่ไดต่้อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลทนัทีในวนัแรกท่ี
สามารถมาปฏิบติัราชการได ้
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่การท่ีพนกังานส่วน
ต าบลผูน้ั้นมาปฏิบติัราชการไม่ไดเ้ป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหน่ึงจริง ใหส้ั่งใหก้ารหยดุราชการ
ของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไม่นบัเป็นวนัลาตามจ านวนวนัท่ีไม่สามารถมาปฏิบติัราชการไดอ้นัเน่ือง 
มาจากพฤติการณ์พิเศษดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เห็นวา่การท่ีไม่สามารถมา
ปฏิบติัราชการยงัไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่วนัท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไม่
มาปฏิบติัราชการเป็นวนัลากิจส่วนตวั 

  ขอ้  319    การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
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(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผอ่น 
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
(6) การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 
(8) การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(9) การลาติดตามคู่สมรส 

 
  ขอ้  320    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาป่วยเพื่อรักษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลา
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ
จดัส่งใบลา ในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการก็ได ้
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาไดจ้ะให ้
ผูอ่ื้นลาแทนก็ได ้แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยซ่ึ์งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย   ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผูมี้อ านาจ
อนุญาตจะสั่งใหใ้ชใ้บรับรองแพทยซ่ึ์งผูมี้อ  านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได ้
  การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่วา่จะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกนัถา้ผูมี้อ  านาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมี้ใบรับรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งใหผู้ล้าไปรับการตรวจ
จากแพทยข์องทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได ้

  ขอ้  321    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาคลอดบุตร ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา   เวน้แต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได ้ 
จะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ได ้  แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยไดรั้บเงินเดือนคร้ังหน่ึงได ้90 วนั โดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
  การลาคลอดบุตรจะลาในวนัท่ีคลอด   ก่อนหรือหลงัวนัท่ีคลอดก็ได ้ แต่เม่ือรวมวนัลาแลว้  
ตอ้งไม่เกิน  90  วนั 
  พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าคลอดบุตร  และไดห้ยดุราชการไปแลว้  แต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามก าหนด  หากประสงคจ์ะขอถอนวนัลาคลอดบุตรท่ีหยดุไป   ใหผู้มี้อ  านาจอนุญาตอนุญาตให้
ถอนวนัลาคลอดบุตรได ้ โดยใหถื้อวา่วนัท่ีไดห้ยดุราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจส่วนตวั 
  การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใด  ซ่ึงยงัไมค่รบก าหนดวนัลาของการลา  
ประเภทนั้น   ใหถื้อวา่การลาประเภทนั้นส้ินสุดลง   และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วนัเร่ิมวนัลา 
คลอดบุตร 

  ขอ้  322    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 
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ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต  และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได้ เวน้แต่มี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการ
ไปก่อนได ้แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหผู้มี้อ  านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได ้ใหเ้สนอหรือจดัส่ง              
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตทนัทีในวนัแรกท่ีมา
ปฏิบติัราชการ 
   
  ขอ้  323    พนกังานส่วนต าบลมีสิทธิลากิจส่วนตวั   โดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วนั
ท าการ   

  ขอ้  324    พนกังานส่วนต าบลท่ีลาคลอดบุตร  ตามขอ้  321  แลว้  หากประสงคจ์ะลากิจ 
ส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร   ใหมี้สิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัท าการ โดยไม่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 

  ขอ้  325    ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหล้ากิจส่วนตวั เวน้แต่กรณีการลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร        
ตามขอ้  324  ซ่ึงไดห้ยดุราชการไปยงัไม่ครบก าหนด ถา้มีราชการจ าเป็นเกิดข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ านาจ
อนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการก็ได ้

  ขอ้  326    พนกังานส่วนต าบลมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหน่ึงได ้10 วนัท าการ เวน้แต่           
พนกังานส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ีไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีท่ีไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน 

(1) ผูซ่ึ้งไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการคร้ังแรก 
(2) ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตวั แลว้ต่อมาไดบ้รรจุเขา้รับราชการอีก 
(3) ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้ง                  

แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 
(4) ผูซ่ึ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการแลว้
ต่อมาไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการอีก 

  ขอ้  327    ถา้ในปีใดพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปี หรือลาพกัผอ่น 
ประจ าปีแลว้ แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ  ใหส้ะสมวนัท่ีมิไดล้าในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้แต่วนัลา 
พกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการ 
  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ใหมี้สิทธิน าวนัลาพกัผอ่นสะสม
รวมกบัวนัลาพกัผอ่นประจ าปีในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัท าการ 

  ขอ้  328    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาพกัผอ่น ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได้ 
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  ขอ้  329    การอนุญาตใหล้าพกัผอ่น ผูมี้อ านาจอนุญาตจะอนุญาตใหล้าคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังก็ได ้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
  ขอ้  330    ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัผอ่นซ่ึงหยดุราชการไปยงัไม่ครบก าหนด ถา้มีราชการ
จ าเป็นเกิดข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการก็ได ้

  ขอ้  331    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนกังาน
ส่วนต าบลท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจพิจารณาหรืออนุญาต
ก่อนวนัอุปสมบทหรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึง ใหช้ี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นประกอบการลา และใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาใหล้าหรือไม่ก็ได ้

  ขอ้  332    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบท
หรือไดรั้บอนุญาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัยต์ามขอ้  331  แลว้  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัเร่ิมลา และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน  
5 วนั   นบัแต่วนัท่ีลาสิกขา หรือวนัท่ีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย  ์
  พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดรั้บ
อนุญาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัยแ์ละไดห้ยดุราชการไปแลว้    หากปรากฎวา่มีปัญหาอุปสรรคท าใหไ้ม่
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยต์ามท่ีขอลาไว ้เม่ือไดรั้บรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ
ตามปกติและขอถอนวนัลา ใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถ้อนวนัลาอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้โดยใหถื้อวา่วนัท่ีไดห้ยดุราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจส่วนตวั 

  ขอ้  333    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือก ใหร้ายงานตวั 
ต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รับการตรวจเลือกไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง   ส่วนพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บ
หมายเรียกเขา้รับการเตรียมพลใหร้ายงานตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็น
ตน้ไป   และใหไ้ปเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ตอ้งรอ
รับค าสั่งอนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

  ขอ้  334    เม่ือพนกังานส่วนต าบลท่ีลานั้นพน้จากการเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการ
เตรียมพลแลว้  ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามปกติต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เวน้แต่กรณีท่ี
มีเหตุจ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจขยายเวลาใหไ้ดร้วมแลว้ไม่เกิน 15 วนั 

  ขอ้  335    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยั  
ณ  ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาอนุญาต 
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  ส าหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศใหเ้สนอหรือ
จดัส่ง              ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อ
พิจารณาอนุญาต 

  ขอ้  336   พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศให้
เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เพื่อพิจารณา    โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

  ขอ้  337    การไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทท่ี 1 "    ไดแ้ก่ การไปปฏิบติังานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 
          (1) การไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    
วาระท่ีตอ้งส่งไปปฏิบติังานในองคก์ารนั้น 
          (2) รัฐบาลไทยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งไปปฏิบติังานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 
          (3) ประเทศไทยตอ้งส่งไปปฏิบติังานเพื่อพิทกัษรั์กษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความตอ้งการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทท่ี 2 "    ไดแ้ก่  การไปปฏิบติังานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

  ขอ้  338    พนกังานส่วนต าบลท่ีไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
      (1) เป็นพนกังานส่วนต าบลและปฏิบติัราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่หา้ปีก่อนถึงวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหไ้ปปฏิบติังาน เวน้แต่ผูท่ี้ไปปฏิบติังานในองคก์ารสหประชาชาติ
ก าหนดเวลาหา้ปีใหล้ดลงเป็นสองปี 
      ส าหรับผูท่ี้เคยไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 มาแลว้จะตอ้งมีเวลา
ปฏิบติัราชการในส่วนราชการไม่นอ้ยกวา่สองปี นบัแต่วนัเร่ิมกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หลงัจากท่ี
เดินทางกลบัจากราชการไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 คร้ังสุดทา้ย 
      (2) ผูท่ี้ไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ตอ้งมีอายไุม่เกินหา้สิบปี
บริบูรณ์ นบัถึงวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหไ้ปปฏิบติังาน 
      (3) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อย
และไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสอบสวนวา่กระท าผดิวินยั 
  การขอยกเวน้หรือผอ่นผนัคุณสมบติัตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเ้สนอเหตุผลความจ าเป็น
ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ขอ้  339    ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศยืน่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อ
พิจารณาอนุญาต  และมีค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นลาไปปฏิบติังานไดโ้ดยถือวา่เป็นการไปท าการใด ๆ     
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อนัจะนบัเวลาระหวา่งนั้น เหมือนเตม็เวลาราชการ มีก าหนดเวลาไม่เกินส่ีปีส าหรับการไปปฏิบติังาน
ประเภทท่ี 1 หรือมีก าหนดเวลาไม่เกินหน่ึงปีส าหรับการไปปฏิบติังานประเภทท่ี 2   โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน   
เวน้แต่อตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บจากองคก์ารระหวา่งประเทศต ่ากวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการท่ี     ผูน้ั้น
ไดรั้บอยูใ่นขณะนั้นใหมี้สิทธิไดรั้บเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินเดือนจากองคก์าร
ระหวา่งประเทศแลว้ไม่เกินอตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไดรั้บอยูใ่นขณะนั้น 

  ขอ้  340    พนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บอนุญาตใหไ้ปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  
หากประสงคจ์ะอยูป่ฏิบติังานต่อ ใหย้ืน่เร่ืองราวพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ทางราชการจะ
ไดรั้บต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เพื่อพิจารณา
อนุญาต   และมีค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไปปฏิบติังานโดยถือวา่เป็นการไปท าการใด ๆ  อนัจะนบั
เวลาระหวา่งนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยก าหนดหลกัเกณฑก์ารสั่งใหพ้นกังานส่วน
ต าบลไปท าการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอี้กแต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกินส่ีปี 
  การอนุญาตใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดไปปฏิบติังานประเภทท่ี 2 เกินกวา่หน่ึงปี ให้
ผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการในช่วงเวลาท่ีไปปฏิบติังานเกินหน่ึงปีดว้ย 

  ขอ้  341    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลไปปฏิบติังานตาม
ขอ้  339  หรือใหไ้ปปฏิบติังานต่อหรือใหอ้อกจากราชการตามขอ้  340 แลว้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
รายงานและส่งส าเนาค าสั่งดงักล่าวใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

  ขอ้  342    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าสัญญาผกูมดัพนกังานส่วนต าบลท่ีไป
ปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ใหก้ลบัมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหน่ึงเท่า
ของระยะเวลาท่ีไปปฏิบติังาน   พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไม่กลบัมา
รับราชการหรือกลบัมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ใหช้ดใชเ้งินเบ้ียปรับแก่ทางราชการ ดงัน้ี 
      (1) ไม่กลบัเขา้รับราชการเลย ใหช้ดใชเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ        
คูณดว้ยเวลาท่ีไปปฏิบติังานท่ีคิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถา้เกินสิบหา้วนัใหคิ้ดเป็นหน่ึงเดือน 
      (2) กลบัมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ใหช้ดใชเ้บ้ียปรับตาม (1) ลดลงตาม     
ส่วน 

การท าสัญญาตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามแบบและวธีิการทา้ยประกาศน้ี   เม่ือจดัท า 
แลว้ใหส่้งใหส้ านกังาน คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จ านวน 1 ชุด 

  ขอ้  343    พนกังานส่วนต าบลท่ีไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ เม่ือปฏิบติังาน
แลว้เสร็จให้รายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีภายในสิบวนั นบัแต่วนัถดัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังาน   และให้ 
รายงานผลการไปปฏิบติังานใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ  ภายในสามสิบวนั  
นบัแต่วนัท่ีกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
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  การรายงานผลการไปปฏิบติังานตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชแ้บบรายงานการไปปฏิบติังานใน              
องคก์ารระหวา่งประเทศ ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยประกาศน้ี   

  ขอ้  344    พนกังานส่วนต าบลซ่ึงประสงคจ์ะลาติดตามคู่สมรส ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาอนุญาตใหล้า
ไดไ้ม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าต่อไดอี้กสองปี แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกินส่ีปี ถา้เกินส่ีปี
ใหล้าออกจากราชการ 

  ขอ้  345  การพิจารณาอนุญาตใหพ้นกังานส่วนต าบลลาติดตามคู่สมรส   ผูมี้อ านาจอนุญาต
จะอนุญาตใหล้าคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ไดโ้ดยมิใหเ้สียหายแก่ราชการ แต่เม่ือรวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดในขอ้  344  และจะตอ้งเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือปฏิบติังานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่วา่จะอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือปฎิบติังานในประเทศ 
เดียวกนัหรือไม่ 
  ขอ้  346   พนกังานส่วนต าบลท่ีไดล้าติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้  344   
ในช่วงเวลาท่ีคู่สมรสอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือปฏิบติังานในต่างประเทศติดต่อกนัคราวหน่ึงแลว้ ไม่มี
สิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เวน้แต่คู่สมรสจะไดก้ลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือปฏิบติังานประจ าใน
ประเทศไทยต่อมาไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลา
ใหม ่จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามขอ้  344  ไดใ้หม่ 

  ขอ้  347    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวน้การปฏิบติัตามท่ีก าหนดในส่วนน้ีใหน้ าเสนอ    
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพื่อพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

ส่วนที ่6 

                                                                              เบ็ดเตลด็ 

  ขอ้  348    วนั เวลาท างาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจ าปีของพนกังานส่วนต าบล     
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดโดยใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับ 
ขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้  349    เคร่ืองแบบและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบของพนกังานส่วนต าบลใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

  ขอ้  350    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัใหมี้ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรม             
และจริยธรรมส าหรับพนกังานส่วนต าบล    เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัราชการและการปฏิบติัตนของ
พนกังานส่วนต าบล โดยใหติ้ดประกาศไวอ้ยา่งเปิดเผยในส านกังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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  ขอ้  351    ในการจดัท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ้  350 ใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน ประกอบดว้ยผูแ้ทนทุกฝ่ายของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

  ขอ้  352   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก การบรรจุ   การแต่งตั้ง   
การเล่ือนระดบั   การเล่ือนขั้นเงินเดือน  ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงลกัษณะหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ การเปล่ียนแปลงการใชต้  าแหน่ง การทะเบียนประวติัของพนกังาน
ส่วนต าบล  และการปฏิบติัการอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )      

  ขอ้  353    เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้ค าสั่ง หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานส่วน
ต าบล    หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วน
ต าบล  และตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน   ดงัต่อไปน้ี 

(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซ่ึงหมายถึง  การสั่งบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้ง              
ใหด้ ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล   

(2) การสั่งแต่งตั้ง  ซ่ึงหมายถึง  การสั่งยา้ย โอน รับโอน เล่ือนระดบั 
(3)  การสั่งใหไ้ดรั้บเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

การไดรั้บประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
(4)  การสั่งประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  การสั่งผูป้ระจ าองคก์ารบริหาร                 

ส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน   และการสั่งใหช่้วยปฏิบติัราชการ  
(5)  การสั่งใหอ้อกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี             

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจดัตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบ่งส่วนราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล   

(8)  การประกาศก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล     ตามแผนอตัราก าลงัของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง  แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีออกค าสั่งหรือประกาศดงักล่าว  รายงานไปยงัคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยส่งส าเนาค าสั่ง  หรือประกาศนั้นอยา่งละ  3  ฉบบั     
 

ไปใหภ้ายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีออกค าสั่งหรือประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1)  
ใหส่้งทะเบียนประวติัพนกังานส่วนต าบล  ตามขอ้ 355  ของผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งท่ีไดก้รอกรายการ
และตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ไปพร้อมกนัดว้ย 
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ขอ้  354    เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หรือองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล   ก าหนดใหมี้การประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี    

ดงัต่อไปน้ี 
       (1)  การสอบแข่งขนั  เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
       (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั 
 การสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
       (4)  การคดัเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร ใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 
  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) รายงานไปยงั  
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) โดยส่งส าเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนั้น  
อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายใน หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีประกาศ 

  ขอ้  355    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล  จดัใหมี้ทะเบียนประวติัของพนกังานส่วนต าบลทุก
คน โดยจดัเก็บไวท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 ฉบบั   และส่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.
อบต.จงัหวดั )  และคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  เก็บไวแ้ห่งละ 1 ฉบบั 
  การจดัท าทะเบียนประวติัของพนกังานส่วนต าบล  ลกัษณะ รูปแบบ  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบั
ทะเบียนประวติั  วธีิการบนัทึกรายการในทะเบียนประวติั   และการจดัท าแฟ้มประวติัพนกังานส่วนต าบล ให้
น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  356    พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาฝึกอบรม    ดูงาน  หรือ
ปฏิบติัการวจิยัในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบวา่ดว้ยการลาของพนกังานส่วนต าบล  ไดรั้บวฒิุเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน  สมรส  
หยา่  เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล หรือตาย ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอนุญาตหรือไดรั้บแจง้รายงานไปยงั
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัอนุญาตหรือวนัไดรั้บ
แจง้ แลว้แต่กรณี 
 

หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ขอ้  357    ในหมวดน้ี 
  “ส่วนราชการ”   หมายความวา่  ส่วนราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศ                 
จดัตั้งข้ึน ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
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  “ลูกจา้ง”   หมายความวา่  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  และลูกจา้งลกัษณะ                           
ผูช้  านาญงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยไม่รวมถึงลูกจา้งของกิจการพาณิชยข์ององคก์าร             
บริหารส่วนต าบล 
  “ลูกจา้งประจ า” หมายความวา่  ลูกจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจา้งไว ้           
ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจา้งตามอตัราและจ านวนท่ีก าหนดไวแ้ละรับ 
เงินค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหมวดเงินอุดหนุน 
ของรัฐบาลดว้ย 
  “ลูกจา้งชัว่คราว” หมายความวา่  ลูกจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจา้งไว ้              
ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว   และหรือมีก าหนดเวลาจา้ง   แต่ทั้งน้ีระยะเวลาการจา้งตอ้งไม่เกิน 
ปีงบประมาณ   และรับเงินค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้งชัว่คราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจา้งลกัษณะผูช้ านาญงาน”   หมายความวา่   ลูกจา้งซ่ึงมีความรู้ความช านาญในงาน
เฉพาะอยา่ง ท่ีจะตอ้งปฏิบติัเป็นอยา่งดี  ทั้งเคยปฏิบติังานชนิดนั้นมานานไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  โดยมี ใบรับรอง
ความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานท่ีท างานเดิมท่ีผูน้ั้นเคยปฏิบติังานมาแลว้ 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความวา่  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี                  
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดตามลกัษณะงานใหเ้ป็นเวลาท างานปกติ 
  “วนัหยดุประจ าสัปดาห์” หมายความวา่  วนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดข้ึนเพื่อความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล โดยอาจก าหนดวนัหยดุประจ าสัปดาห์ เป็นสองวนัก็ได ้
  “วนัหยดุพิเศษ”  หมายความวา่  วนัหยดุท่ีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   
นอกจากวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
  “ค่าจา้งอตัราปกติ” หมายความวา่  ค่าจา้งรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง รวมถึง 
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบตามอตัราท่ีก าหนดจ่ายใหลู้กจา้งส าหรับการปฏิบติังานปกติ 
  “ค่าจา้งรายเดือน” หมายความวา่  ค่าจา้งท่ีก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจา้งรายวนั” หมายความวา่  ค่าจา้งท่ีก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจา้งรายชัว่โมง” หมายความวา่  ค่าจา้งท่ีก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายชัว่โมงในวนั              
ท างานปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “คา้จา้งนอกเวลา” หมายความวา่ ค่าจา้งท่ีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งรายวนัและราย                
ชัว่โมง  เน่ืองจากตอ้งปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “ค่าจา้งในวนัหยดุ” หมายความวา่ ค่าจา้งท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจา้งรายวนัและ                 
รายชัว่โมง  กรณีสั่งใหป้ฏิบติัราชการในวนัหยดุประจ าสัปดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 
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“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความวา่  ค่าอาหารท่ีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้ง ราย
เดือน  เน่ืองในการปฏิบติัราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบติัราชการในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ หรือ
วนัหยดุพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความวา่  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจา้งท่ีจ่ายในกรณีลูกจา้ง 
ถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ 

“ทอ้งถ่ินอ่ืน” หมายความวา่ ทอ้งถ่ินท่ีลูกจา้งตอ้งเดินทางไปปฏิบติัราชการนอกเขต                 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตนสังกดั 

“ฝึกอบรม” หมายความวา่   การเพิ่มพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์  ดว้ยการเรียน  
การวจิยั  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบติังานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ตาม กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเขา้   
ฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ ฝึกอบรมนั้นดว้ย 
  “ดูงาน” หมายความวา่ การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

  ขอ้  358  ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นลูกจา้ง อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ    
ตอ้งหา้มเบ้ืองตน้  ดงัน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหา้สิบหา้ปี 
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น   

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด
ส าหรับพนกังานส่วนต าบล  ดงัน้ี 

 โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 วณัโรคในระยะอนัตราย 
 โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
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  (6)  ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งใหพ้กัราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน           
ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล  ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (7)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(10)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเพราะกระท า                   

ความผดิทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือ                       
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
  (12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผดิวินยัตามมาตรฐาน             
ทัว่ไป  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล  ตามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวนิยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ ์  
และวธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ 

  ขอ้  359    คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีอ านาจพิจารณายกเวน้
ส าหรับลูกจา้งผูท่ี้ขาดคุณสมบติัตามขอ้     358 (2)  เป็นรายบุคคลได ้แต่อายไุม่ต ่ากวา่สิบแปดปี และไม่เกิน
หกสิบปี หรือการจา้งลูกจา้งลกัษณะผูช้ านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเวน้ส าหรับลูกจา้งผูท่ี้ขาด 
คุณสมบติัตามขอ้ 358 (2) หรือ (10)  เป็นรายบุคคลได ้               

  เพื่อประโยชน์ทางราชการ  ผูท่ี้ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  358 (7)  (9)  
(10)  หรือ(14)    คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับราชการ
ได ้ หรือผูท่ี้ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 358 (11)   หรือ (12)  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากงานหรือ
ราชการไปเกินสองปีแลว้   หรือผูท่ี้ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 358 (13)  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อก
จากงานหรือราชการไปเกินสามปีแลว้ และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระท าผดิในกรณี
ทุจริตต่อหนา้ท่ี  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับ ราชการ
ได ้  ส าหรับการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  ใหน้ า
ขั้นตอนและวธีิการท่ีก าหนดส าหรับพนกังานส่วนต าบลมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ส่วนที่  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อตัราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

  ขอ้  360    การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งของลูกจา้ง และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามประกาศก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ขอ้  361    ต าแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงก าหนด 
ต าแหน่งนอกเหนือจากต าแหน่ง ท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดตามขอ้ 360 
หากต าแหน่งวา่งลงใหย้บุเลิก หรือปรับแกไ้ขใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามขอ้  360 

  ขอ้  362    ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัพนกังานส่วนต าบลหรือ
ขา้ราชการพลเรือนในสายผูป้ฏิบติังานใหก้ าหนดต าแหน่ง ดงัน้ี 
         (1)  ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลหรือ 
ขา้ราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น  และก าหนดคุณวฒิุท่ีไม่สูงเกินความจ าเป็นต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

    (2)  ก าหนดช่ือต าแหน่งตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และไม่ใหซ้ ้ าหรือเหมือนกบัช่ือ 
ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล   

  ขอ้  363    ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัลูกจา้งตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัใหก้ าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งและช่ือต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลูกจา้งตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหน่งนั้น 

ขอ้  364    การจา้งลูกจา้งชัว่คราวใหก้ าหนดระยะเวลาการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ี
จ าเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบติังานและใหมี้ภารกิจปริมาณงานท่ีตอ้งปฏิบติัต่อเน่ือง  แต่ทั้งน้ีระยะเวลาการจา้งตอ้งไม่
เกินปีงบประมาณ 

ขอ้  365    การก าหนดจ านวนต าแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ยกเวน้ 
ลูกจา้งท่ีรับค่าจา้งจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 
ก าหนดวา่จะมีต าแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบล   จดัท าแผนอตัราก าลงัของลูกจา้ง  เพื่อใชใ้นการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )   

ขอ้  366    ก าหนดใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) มีอ านาจ 
ก าหนดต าแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดย
ใหค้  านึงถึงภารกิจ อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล 
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  ขอ้  367    การก าหนดต าแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ        
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใชต้  าแหน่งลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้
เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  โดยใหจ้ดัท าและ
ก าหนดรวมไวใ้นแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบล 

  ขอ้  368    ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล การก าหนด
ต าแหน่งลูกจา้ง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลูกจา้ง ใหน้ าขอ้ก าหนดในประกาศก าหนดต าแหน่ง
พนกังานส่วนต าบล  และประกาศก าหนดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลมาใชโ้ดย
อนุโลม 

  ขอ้  369    เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของทอ้งถ่ินและไม่ใหมี้ภาระผกูพนัดา้น               
สวสัดิการของลูกจา้งมากเกินไป   ใหพ้ิจารณาปรับใชอ้ตัราก าลงัลูกจา้งประจ าท่ีมีอยูเ่ดิมก่อน   หากมี       
ความจ าเป็นตอ้งจา้งลูกจา้งใหพ้ิจารณาจา้งลูกจา้งชัว่คราวก่อน  หรือพิจารณาจา้งเหมาบริการ และควรจา้ง
ลูกจา้งประจ าใหน้อ้ยท่ีสุด โดยใหค้  านึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และค่าจา้งของพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง ไม่ใหสู้งกวา่ร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

ขอ้  370   ต าแหน่งลูกจา้งท่ีรับค่าจา้งจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และมีจ านวนเท่าใด  ใหเ้ป็นไปตามความตกลง
กบัส านกังบประมาณ 

  ขอ้  371    การจา้งลูกจา้ง  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการโดยวธีิการคดัเลือก              
โดยใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกไม่นอ้ยกวา่  3  คน  เพื่อด าเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง  อาจด าเนินการโดยวธีิสัมภาษณ์ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั 
วธีิใดวธีิหน่ึง  หรือหลายวธีิตามความเหมาะสม 

  ขอ้  372    อตัราค่าจา้งลูกจา้งประจ าใหเ้ป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจา้งลูกจา้ง           
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยประกาศน้ี 

 
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจสั่งจา้งลูกจา้ง  ใน 

อตัราค่าจา้งขั้นต ่าสุดของต าแหน่ง 

ขอ้  373    การใหลู้กจา้งประจ าไดรั้บค่าจา้งใหเ้ป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจา้ง             
ขั้นต ่าและขั้นสูงของลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยประกาศน้ี 
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  ขอ้  374    การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนกังานส่วนต าบล    

ขอ้  375    การใหลู้กจา้งประจ าไดรั้บค่าจา้งเพื่อการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน  ให้เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขั้นค่าจา้งแต่ละกลุ่มเงินเดือน  กรณีลูกจา้งประจ าไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้  376    อตัราค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 
    (1)  ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัต าแหน่งลูกจา้งประจ าใหไ้ดรั้บ

อตัราค่าจา้งในอตัราค่าจา้งขั้นต ่าของลูกจา้งประจ านั้น   
      (2)  ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลหรือ
ขา้ราชการพลเรือนใหไ้ดรั้บอตัราค่าจา้งในอตัราเงินเดือนขั้นต ่าของต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  หรือ
ขา้ราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น 
      (3)  ลูกจา้งลกัษณะผูช้  านาญงานใหไ้ดรั้บอตัราค่าจา้งตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า
และขั้นสูง    ลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามล าดบัและอตัราท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นสมควร 

  ขอ้  377    การจา้งลูกจา้งท่ีมีเง่ือนไขใหจ้า้งจากผูมี้คุณวฒิุ  ใหจ้า้งในอตัราค่าจา้งตามวุฒิและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้   ในกรณีจา้งผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศใหถื้ออตัราค่าจา้งตามอตัรา เงินเดือนท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

  ขอ้  378    การจา้งลูกจา้ง ใหด้ าเนินการจา้งจากบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามล าดบัท่ี             
ของผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ตามขอ้  371  

  ขอ้  379    การจา้งลูกจา้งลกัษณะผูช้ านาญงาน  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.)  ก าหนดอตัราค่าจา้งตามท่ีเห็นสมควรตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจา้งตามขอ้  376 (3)   

  ขอ้  380    การจา้งและแต่งตั้งลูกจา้งใหด้ ารงต าแหน่งใด  ใหป้ระธานกรรมการบริหาร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูแ้ต่งตั้ง    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  381    การโอนลูกจา้งประจ าระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือกบัหน่วย                  
ราชการอ่ืนอาจกระท าได ้ในกรณีเจา้ตวัสมคัรใจและผูมี้อ  านาจจา้งทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอม  ทั้งน้ี                
ในการแต่งตั้งหรือใหพ้น้จากต าแหน่งแลว้แต่กรณี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  โดยแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งและไดรั้บค่าจา้งในอตัราท่ีไม่สูงกวา่เดิม และใหน้บั
เวลาการท างานต่อเน่ืองกนั 
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ขอ้  382   ลูกจา้งประจ าผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ ประสงคจ์ะกลบัเขา้รับราชการ   
หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับราชการ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล   สั่งจา้งและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  และรับค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไว้
ส าหรับพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ขอ้  383    ลูกจา้งประจ าผูใ้ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการ              
ทหาร และพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถา้ประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็นลูกจา้งประจ า           
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร          
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งจา้งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจา้ง  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวส้ าหรับพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ขอ้  384    การแต่งตั้งลูกจา้งประจ าผูด้  ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผูน้ั้นตอ้ง                   
มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ท่ีก าหนดในขอ้  360 

 

ส่วนที่ 3 
วนัิยและการรักษาวนัิย 

  ขอ้  385    ลูกจา้งตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม           
ถือวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั  จกัตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไว ้

  ขอ้  386    วนิยัของลูกจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวนิยัและ                  
การรักษาวนิยัและการด าเนินการทางวนิยัของพนกังานส่วนต าบล ซ่ึงน ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

  ขอ้  387    ลูกจา้งออกจากราชการ  เม่ือ 
(1) -  ตาย 
(2) -  พน้จากราชการตามระเบียบวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 
(3) -  ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
(4) -  ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้  390  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(5) -  ครบก าหนดการจา้ง 
(6) -  ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(7) -  ขาดคุณสมบติัตามขอ้  358 

วนัออกจากราชการตาม (6) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจาก 
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ราชการและหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบล   โดยอนุโลม 

  ขอ้  388    การลาออกของลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้  
ออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม  

ขอ้  389    ลูกจา้งผูใ้ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร                     
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 
  วนัออกจากราชการตามขอ้น้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
พนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ขอ้  390    ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งใหลู้กจา้งออก
จากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) เม่ือปรากฏวา่ 

(1) -ลูกจา้งผูใ้ดขาดคุณสมบติัตามขอ้  358 
(2) -ลูกจา้งผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัราชการในหนา้ท่ีของตนไดโ้ดยสม ่าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตนไดอ้นัเป็นผลเน่ืองมาจากตอ้งตกอยูใ่นภยนัตรายใด ๆ และเวลา        
ไดล่้วงพน้ไปเกินหกสิบวนั  ยงัไม่มีผูใ้ดพบเห็น 

(3) -ลูกจา้งผูใ้ดหยอ่นความสามารถดว้ยเหตุใดในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตน             
หรือประพฤติหนา้ท่ีของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีหรือบกพร่องในหนา้ท่ีดว้ย เหตุ
อนัใด  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่  ถา้ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการ  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท า
การสอบสวนโดยไม่ชกัชา้   ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานส่วนต าบลโดยอนุโลม 

(4) -ลูกจา้งผูใ้ดถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและไดมี้การสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวนิยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานส่วนต าบล 
แลว้  การสอบสวนไม่ไดค้วามวา่กระท าผดิท่ีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน   หรือมวัหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน ซ่ึงจะใหป้ฏิบติัราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) -ลูกจา้งผูใ้ดตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจ้ าคุกในความผดิท่ีได ้        
กระท าโดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ  ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

(6) -ลูกจา้งผูใ้ดขาดราชการบ่อยคร้ัง ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก 

(7) -ยบุเลิกต าแหน่ง 
วนัออกจากราชการตามขอ้น้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออกจาก

ราชการของพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
การใหอ้อกจากราชการตามขอ้น้ีไม่ถือเป็นโทษทางวินยั 
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ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ขอ้  391    ลูกจา้งผูใ้ดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้  390  ตาม    
ประกาศน้ีดว้ยเหตุใด ๆ  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
เก่ียวกบัสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกขข์องพนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ส่วนที่  6 
การลา 

  ขอ้  392      การลาป่วยของลูกจา้งก าหนดไวด้งัน้ี 
      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหน่ึงลูกจา้งประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาได ้     
ไม่เกินหกสิบวนั  แต่ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรจะใหล้าโดยไดรั้บ
ค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาต่อไปอีกก็ได ้ แต่ไม่เกินหกสิบวนั 
         (ข)  ลูกจา้งชัว่คราวท่ีมีระยะเวลาการจา้งหน่ึงปี  มีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งอตัรา
ปกติระหวา่งลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินสิบหา้วนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจา้งตั้งแต่เกา้เดือน
ข้ึนไปแต่ไม่ถึงหน่ึงปีมีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินแปด
วนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจา้งตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึงเกา้เดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้ง
อตัราปกติระหวา่งลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินหกวนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจา้งต ่ากวา่หก
เดือนมีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินส่ีวนัท าการ 
      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตุปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
         (ก)  ลูกจา้งประจ าป่วยเพราะเหตุปฏิบติัราชการในหนา้ท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบติั
ราชการในหนา้ท่ี  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหนา้ท่ี   ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แลว้ยงัไม่หาย 
และแพทยข์องทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหห้ายและสามารถท างานไดก้็ใหล้าป่วย
เพื่อรักษาพยาบาล  เท่าท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรอนุญาตใหล้าโดย
ไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติ  ทั้งน้ี  ถา้เป็นลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ
ประจ าสัปดาห์  แต่ถา้แพทยล์งความเห็นวา่ไม่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหห้ายได ้ ก็ใหพ้ิจารณาสั่งใหอ้อกจาก
ราชการเพื่อรับบ าเหน็จต่อไป 
         (ข)  ถา้อนัตรายหรือการเจบ็ป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักล่าว      
ใน (ก)  ท าใหลู้กจา้งประจ าผูใ้ดตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตุจะตอ้งสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรฐานทัว่ไปน้ี  หากผูบ้งัคบับญัชาเจา้สังกดัของลูกจา้งประจ าผูน้ั้นพิจารณา  เห็นวา่ลูกจา้งประจ าผูน้ั้นยงั



 116 

อาจปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได ้ และเม่ือลูกจา้งประจ าผูน้ั้นสมคัรใจจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปใหย้า้ย     
ลูกจา้งประจ าผูน้ั้นไปปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม่ตอ้งสั่งใหอ้อกจากราชการก็ได ้ โดยให้
อยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
         (ค)  ลูกจา้งชัว่คราวป่วยเพราะเหตุปฏิบติังานในหนา้ท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหนา้ท่ี  ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แลว้ยงัไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหห้ายและสามารถท างานได ้ ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจอนุญาตใหล้าป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยไดรั้บค่าจา้ง
อตัราปกติไดต้ามท่ีเห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั  ทั้งน้ี  ถา้เป็นลูกจา้งชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมง
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสัปดาห์  และถา้แพทยล์งความเห็นวา่ไม่มีทางท่ีจะรักษาใหห้ายได ้ 
ใหพ้ิจารณาสั่งใหอ้อกจากราชการ 
         ลูกจา้งผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติังานได ้ ใหย้ืน่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรือใน   
วนัท่ีลาเวน้แต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการก็ได ้
         การลาป่วยเกินสามวนั  ตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงส่งพร้อมกบัใบลา
ดว้ย  เวน้แต่ผูมี้อ  านาจอนุญาตใหล้าจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้  393    ในปีหน่ึงลูกจา้งประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตวั  รวมทั้งลาไปต่างประเทศ  โดยไดรั้บ
ค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาไม่เกินส่ีสิบหา้วนัท าการ    แต่ในปีแรกท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นลูกจา้งประจ าให้   
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไม่เกินสิบหา้วนั ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ
ประจ าสัปดาห์ 
  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั  ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น

และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได ้ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้
ทนัจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการไปก่อนกไ็ด ้ แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผล
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

ขอ้  394    การลาพกัผอ่นประจ าปีของลูกจา้งประจ า ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดส าหรับ                   
พนกังานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

  ขอ้  395    ลูกจา้งประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้งนบัรวมวนัหยดุประจ าสัปดาห์
และวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไม่เกินเกา้สิบวนั  ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง
ในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
  ลูกจา้งประจ าท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจ์ะลาเพื่อเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก         
ใหมี้สิทธิลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดอี้กไม่เกิน 
สามสิบวนัท าการ และใหน้บัรวมในวนัลากิจส่วนตวัส่ีสิบหา้วนัท าการดว้ย 
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  ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนท่ีจา้งไวป้ฏิบติังานต่อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปี
หน่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั โดยมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาจากส่วนราชการไม่เกินส่ีสิบห้าวนั เวน้แต่ กรณีท่ีเร่ิม
เขา้ปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบเจด็เดือน ไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิดงักล่าว 

  ขอ้  396    ลูกจา้งประจ าท่ียงัไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยงัไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮจัย ์ ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่
กรณี  มีสิทธิลาโดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติระหวา่งลาไม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนัในปีแรกท่ีเร่ิมเขา้ปฏิบติังานเป็น
ลูกจา้งประจ าจะไม่ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลา  ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
  ผูป้ระสงคจ์ะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ให้เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้นก่อนวนัอุปสมบท  หรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์ม่นอ้ยกวา่หกสิบวนั  เวน้แต่มีเหตุผล
อนัสมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกวา่หกสิบวนัก็ได ้
  อ านาจการอนุญาตใหล้าเป็นของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้  397    การลาเพื่อตรวจคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร เขา้รับการระดมพล เขา้รับการ      
ฝึกวชิาการทหาร เขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อม   ให้ถือปฏิบติัดงัน้ี 

(1) -ลูกจา้งมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพื่อเขา้รับราชการทหารตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการรับราชการทหารโดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติในระหวา่งนั้น  การลาดงักล่าวจะตอ้งใหผู้ล้าแสดง
จ านวนวนัท่ีตอ้งเดินทางไปกลบั  และวนัท่ีตอ้งอยูเ่พื่อตรวจคดัเลือกเขา้รับราชการทหารเท่าท่ีจ  าเป็น  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 

(2) -ลูกจา้งประจ ามีสิทธิลาเขา้รับการระดมพล  หรือเขา้รับการฝึกวชิาการทหาร   
หรือเขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งอตัราปกติในระหวา่งการระดมพลหรือเขา้รับ  
การฝึกวชิาการทหาร  หรือเขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อมนั้น  แต่ถา้พน้ระยะเวลาของการดงักล่าวแลว้  
ไม่มารายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบติังานภายในเจด็วนั  ใหง้ดจ่ายค่าจา้งหลงัจากนั้นไวจ้นถึงวนัเขา้ปฏิบติังานเวน้
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะใหจ่้ายค่าจา้งระหวา่งนั้น
ต่อไปอีกก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินเจด็วนั  ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ
ประจ าสัปดาห์ 

(3)  ในกรณีลูกจา้งชัว่คราว  ลาเขา้รับการฝึกวชิาการทหาร  ใหไ้ดรั้บค่าจา้งอตัราปกติไม่
เกินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพื่อเขา้รับการระดมพล หรือเขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อมแลว้แต่กรณีให้
ไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติไม่เกินสามสิบวนั  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจา้งไดรั้บเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว้  ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

อ านาจการอนุญาตใหล้าเป็นของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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ขอ้  398    การลาคร่ึงวนัในตอนเชา้หรือตอนบ่ายของลูกจา้ง  ใหน้บัเป็นการลาคร่ึงวนั  
ตามประเภทการลานั้น ๆ  

ขอ้  399   การลาและการจ่ายค่าจา้งระหวา่งลานอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี              
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
  อ านาจการอนุญาตในการลาตามขอ้ 392  ขอ้ 393  ขอ้ 394  และขอ้ 395  ใหเ้ป็นไป            
ตามท่ีก าหนดทา้ยประกาศน้ี 

ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ขอ้  400    หา้มสั่งลูกจา้งไปปฏิบติัราชการในทอ้งถ่ินอ่ืน  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นแทจ้ริงท่ี
ตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไวว้างใจในลูกจา้งนั้น  และไม่อาจหาจา้งไดใ้นทอ้งถ่ินนั้น 

  ขอ้  401    การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบติัราชการในวนัหยดุ
ประจ าสัปดาห์  หรือในวนัหยดุพิเศษซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยดุ  หรือค่าอาหาร     
ท าการนอกเวลาใหก้ระท าไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจเป็น      
หลกัฐาน 

  ขอ้  402    การจ่ายค่าจา้งในวนัท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจา้งลูกจา้ง              
รายวนั และรายชัว่โมง  ค่าจา้งนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานใหเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(1)ลูกจ้างรายเดือน 

(ก)  ก าหนดใหจ่้ายค่าจา้งเดือนละคร้ังตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวนัส้ิน 
เดือน  ถา้วนัส้ินเดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ใหจ่้ายไดใ้นวนัเปิดท าการก่อนวนัส้ินเดือน ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัจ่ายค่าจา้งเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           (ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เวน้แต่ 
ถา้มีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเขา้ท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได ้ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูก้  าหนด
โดยจะตอ้งมีเวลาท างานไม่นอ้ยกวา่วนัละเจด็ชัว่โมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินส่ีสิบแปดชัว่โมง   ไม่รวมเวลา
หยดุพกั 
            (ค)  การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบติัราชการในวนัหยดุประจ า
สัปดาห์  หรือวนัหยดุพิเศษแลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าอาหารท า
การนอกเวลา 
      (2)  ลูกจ้างรายวนัและรายช่ัวโมง 
           (ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจา้งเดือนละคร้ัง  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้ง  มากกวา่
เดือนละคร้ัง  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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       ในกรณีจ่ายค่าจา้งเดือนละคร้ัง  โดยปกติใหจ่้ายในวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของ
เดือน  หน่วยงานใดมีความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัเร่ิมจ่ายเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดรั้บอนุมติั      
จากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
        ในกรณีจ่ายค่าจา้งมากกวา่เดือนละคร้ัง  ใหห้น่วยงานก าหนดวนัจ่ายเงิน                
ค่าจา้งตามความเหมาะสมไดโ้ดยขออนุมติัจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เวน้แต่ถา้มี
งานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเขา้ท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได ้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูก้  าหนดโดย
จะตอ้งมีเวลาท างานวนัละไม่นอ้ยกวา่เจ็ดชัว่โมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินส่ีสิบแปดชัว่โมง  ไม่รวมเวลาหยดุพกั 
           (ค)  การปฏิบติัราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกนัเกินสามชัว่โมงข้ึนไป  ใหจ่้าย
ค่าจา้งไดใ้นอตัราหน่ึงเท่าคร่ึงของค่าจา้งอตัราปกติ 

  ขอ้  403    การจ่ายค่าจา้งในกรณีวนัหยดุประจ าสัปดาห์  ส าหรับลูกจา้งรายเดือนไม่หกั     
ค่าจา้ง  ลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมงไม่จ่ายค่าจา้ง 
  ส าหรับการจ่ายค่าจา้งในกรณีสั่งใหม้าปฏิบติังานในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ใหถื้อปฏิบติั  
ดงัน้ี 
      (1)  ลูกจา้งรายเดือน  จ่ายตามขอ้  402  (1) (ค) 
      (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมง  จ่ายค่าจา้งใหส้องเท่าของค่าจา้งอตัราปกติตาม
ระยะเวลาท างาน 

ขอ้  404    การจ่ายค่าจา้งในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ส าหรับลูกจา้งรายเดือนไม่หกัค่าจา้ง 
ลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมงจ่ายค่าจา้งอตัราปกติ 
  ส าหรับการจ่ายค่าจา้งในกรณีสั่งใหม้าท างานในวนัหยดุพิเศษ  ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ลูกจา้งรายเดือน  จ่ายตามขอ้  402  (1)  (ค) 
(2) ลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมง  จ่ายค่าจา้งเพิ่มใหอี้กหน่ึงเท่าของค่าจา้งอตัรา               

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ขอ้  405    การจ่ายค่าจา้งในกรณีลูกจา้งถูกสั่งใหไ้ปปฏิบติังานในทอ้งถ่ินอ่ืนตามขอ้ 400   
ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
    (1)  ลูกจา้งรายเดือนใหจ่้ายค่าจา้งรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ   โดยไม่
มีสิทธิไดรั้บค่าอาหารท าการนอกเวลา 
    (2)  ลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมงใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
           (ก)  ในระยะเวลาระหวา่งเดินทางไปปฏิบติังาน  หรือเดินทางกลบัส านกังานท่ีตั้งปกติ
หรือสถานท่ีอยู ่ ไม่วา่จะเป็นวนัท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจ าสัปดาห์หรือวนัหยดุพิเศษให้
จ่ายค่าจา้งอตัราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยดุตามขอ้ 402 และขอ้  403 
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           (ข)  ลูกจา้งซ่ึงท าหนา้ท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแลว้  หากยงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไปอีกส าหรับวนันั้นให้จ่าย
คา่จา้งนอกเวลาไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  402  (2)  (ค) 
  การปฏิบติังานในวนัท างานปกติ  การปฏิบติังานนอกเวลา  การปฏิบติังานในวนัหยดุ หรือ
ในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ใหจ่้ายค่าจา้งไดต้ามเกณฑท่ี์เคยจ่าย  เสมือนปฏิบติังานในส านกังานท่ีตั้งปกติ เวน้
แต่ในกรณีวนัหยดุประจ าสัปดาห์ซ่ึงปกติไม่จ่ายค่าจา้งให้  ใหจ่้ายค่าจา้งอตัราปกติ 

  ขอ้  406    ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหวา่งรับราชการ ใหจ่้ายค่าจา้งจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และใหจ่้ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของอตัรา
ค่าจา้งปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทา้ยก่อนวนัถึงแก่ความตาย      ในกรณีลูกจา้งรายวนัและรายชัว่โมง  ใหถื้อ
เสมือนวา่ลูกจา้งผูน้ั้นมาปฏิบติังานเตม็เดือนเป็นเกณฑค์ านวณเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  407    ลูกจา้งประจ าซ่ึงถูกสั่งพกัราชการผูใ้ดถึงแก่ความตาย  ผูมี้อ านาจไดว้นิิจฉยัตาม
ขอ้  411  แลว้สั่งจ่ายค่าจา้งเป็นจ านวนเท่าใด  ใหจ่้ายค่าจา้งตามจ านวนท่ีวนิิจฉยัใหจ้นถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากน้ีให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหน่ึงเป็น
จ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจา้งนั้น 
  ถา้ผูมี้อ  านาจวินิจฉยัแลว้สั่งไม่จ่ายค่าจา้ง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พียงวนัสุดทา้ยท่ีผูน้ั้นมา
ปฏิบติังานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  408    ลูกจา้งท่ีขาดหรือหนีราชการ  หา้มมิใหจ่้ายค่าจา้งส าหรับวนัท่ีขาดหรือหนี                   
ราชการนั้น 
  ลูกจา้งผูใ้ดตายในระหวา่งขาดราชการ  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พียงวนัสุดทา้ยท่ีผูน้ั้นมาปฏิบติังาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  409   ค่าจา้งท่ีจ่ายตามขอ้  406  ถึงขอ้  408 เป็นทรัพยสิ์นของผูต้ายในขณะตาย  และให้
จ่ายแก่ผูมี้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก 
  เงินช่วยพิเศษตามขอ้  406  หรือขอ้  407  ใหจ่้ายแก่บุคคลซ่ึงลูกจา้งไดแ้สดงเจตนาระบุไว้
เป็นหนงัสือตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ถา้ลูกจา้งผูต้ายมิไดแ้สดงเจตนาระบุไวต้ามวรรคสอง  หรือบุคคลซ่ึงลูกจา้งผูต้ายไดแ้สดง
เจตนาระบุไวไ้ดต้ายไปเสียก่อน  ใหจ่้ายแก่บุคคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปน้ี 
      (1)  คู่สมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
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      (4)  ผูท่ี้ไดอ้ยูใ่นอุปการะของผูต้ายตลอดมา  โดยจ าเป็นตอ้งมีผูอุ้ปการะและความ        
ตายของผูน้ั้นท าใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล     เห็นวา่มีหลกัฐานแสดงไดว้า่เป็นผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูต้าย 
      (5)  ผูท่ี้อุปการะเล้ียงดูใหก้ารศึกษาผูต้ายมาแต่เยาว ์ ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเห็นวา่มีหลกัฐานแสดงไดว้า่เป็นผูอุ้ปการะผูต้าย 
  เม่ือปรากฏวา่มีบุคคลในล าดบัก่อนดงักล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
แต่ในล าดบัเดียว  ผูท่ี้อยูใ่นล าดบัถดัไปไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยพิเศษ 
  ถา้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งผูน้ั้นถึง
แก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอนัไม่ตอ้งจ่าย 
  ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นตอ้งเขา้เป็นผูจ้ดัการศพลูกจา้งผูถึ้ง        แก่
ความตาย เพราะไม่มีผูใ้ดเขา้จดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหกัค่าใชจ่้ายจากเงิน
ช่วยพิเศษท่ีตอ้งจ่ายตามประกาศน้ีไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง  และมอบส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ 

  ขอ้  410    องคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสั่งใหลู้กจา้งประจ าไป          
ฝึกอบรม  หรือดูงาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีลูกจา้งประจ านั้นปฏิบติัอยู ่ ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดย
ใหไ้ดรั้บค่าจา้งอตัราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลเป็นผูอ้นุมติั  ลูกจา้งประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจ า
สัปดาห์ 
  ขอ้  411    ลูกจา้งประจ าท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา  และถูกสั่งพกัราชการไวก่้อนจนกวา่  คดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด  การจ่ายค่าจา้งระหวา่งพกัราชการ  ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
      (1)  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสั่งพกัราชการ  ใหง้ดการเบิกจ่ายค่าจา้งตั้งแต่วนัท่ีถูกสั่งพกั   
ราชการไวก่้อน  เวน้แต่ลูกจา้งผูน้ั้นไดป้ฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีล่วงเลยวนัใหพ้กัราชการ  เพราะมิไดท้ราบ
ค าสั่ง  ใหเ้บิกจ่ายค่าจา้งใหถึ้งวนัท่ีทราบ  หรือควรไดรั้บทราบค าสั่งนั้น 
      (2)  ถา้ปรากฏวา่ลูกจา้งประจ าผูถู้กสั่งพกัราชการไวก่้อน  มิไดก้ระท าความผดิและ            
ไม่มีมลทินหรือมวัหมอง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้ตม็อตัราปกติ 
      (3)  ถา้ปรากฏวา่ลูกจา้งประจ าผูถู้กสั่งพกัราชการไวก่้อน  มิไดก้ระท าความผดิแต่มีมลทิน
หรือมวัหมอง  หรือกระท าความผดิ  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ใหจ่้ายค่าจา้งได ้    คร่ึงหน่ึง
ของค่าจา้งอตัราปกติ 
      (4)  ถา้ปรากฏวา่ลูกจา้งประจ าผูถู้กสั่งพกัราชการไวก่้อน  ไดก้ระท าความผดิและถูก      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  หา้มจ่ายค่าจา้ง 
      (5)  ในกรณีลูกจา้งประจ าซ่ึงถูกสั่งพกัราชการไวก่้อน  ผูใ้ดถึงแก่ความตายก่อนคดี          
หรือกรณีถึงท่ีสุด  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาวนิิจฉยัต่อไปดว้ยวา่ควร
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จะจ่ายค่าจา้งระหวา่งเวลานั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทั้งน้ีใหจ่้ายค่าจา้งตามจ านวน    
ท่ีวนิิจฉยัให้   จนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ใหถื้อปฏิบติัท านองเดียวกบัการจ่ายค่าจา้งระหวา่งพกั 
ราชการ 
  ลูกจา้งชัว่คราวไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งถูกสั่งใหพ้กัราชการ  หรือถูกสั่งใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อน  เวน้แต่ลูกจา้งผูน้ั้นไดป้ฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีล่วงเลยวนัใหพ้กัราชการไวก่้อน  เพราะมิได้
ทราบค าสั่ง  ใหเ้บิกจ่ายค่าจา้งใหถึ้งวนัท่ีทราบหรือควรไดรั้บทราบค าสั่งนั้น 
  อตัราลูกจา้งระหวา่งพกัราชการ  ไม่ถือเป็นอตัราวา่ง 

  ขอ้  412    ใหน้ าความในขอ้  411  มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งประจ าระหวา่ง
อุทธรณ์หรือร้องทุกขค์  าสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือค าสั่งใหอ้อกจากราชการหรือระหวา่งถูกพนกังาน
สอบสวนควบคุมตวัด าเนินคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ้  413    การจ่ายค่าจา้งของผูซ่ึ้งถูกลงโทษตดัค่าจา้ง  ถา้ภายหลงัผูน้ั้นไดรั้บการแต่งตั้ง
หรือปรับค่าจา้ง  โดยไดรั้บค่าจา้งต่างจากเดิมและยงัไม่พน้โทษตดัค่าจา้ง  ใหค้งตดัค่าจา้งต่อไป   ตามจ านวน
เดิม 
  การจ่ายค่าจา้งในกรณี 
      (1)  ลาออก  ใหจ่้ายใหถึ้งวนัก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถา้ถึงก าหนดลาออกแลว้ยงัไม่ได้
รับทราบค าสั่งอนุญาตใหล้าออก  และลูกจา้งผูน้ั้นยงัคงปฏิบติัราชการต่อมา ใหจ่้ายไดถึ้งวนัทราบค าสั่งหรือ
ควรไดรั้บทราบค าสั่ง 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ใหจ่้ายไดถึ้งวนัก่อนระบุในค าสั่ง  แต่ถา้ยงัไม่รับทราบ           
ค าสั่งและลูกจา้งผูน้ั้นยงัคงปฏิบติัราชการต่อมา  ใหจ่้ายไดถึ้งวนัทราบค าสั่งหรือควรไดรั้บทราบค าสั่ง 
      (3)  พน้จากราชการเพราะเกษียณอายุ  ใหจ่้ายไดถึ้งวนัส้ินปีงบประมาณ 
  การจ่ายค่าจา้งลูกจา้งผูท่ี้มิไดม้าปฏิบติัราชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  และ
เป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบญัญติัสิทธิไวส้ าหรับขา้ราชการ หรือคณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิ
ใหจ่้ายเงินเดือนขา้ราชการไวแ้ลว้  ให ้ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าจา้งลูกจา้งใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขดัหรือแยง้
กบัประกาศน้ี 

  ขอ้  414    ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินท า
ขวญัขา้ราชการและลูกจา้งซ่ึงไดรั้บอนัตรายหรือป่วยเจบ็เพราะการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

  ขอ้  415    ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจา้งประจ าของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจดัท าทะเบียนลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   แกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงรายการต่าง ๆ  ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ  และเก็บรักษาไว ้ ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล   
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  เม่ือมีค าสั่งแต่งตั้งลูกจา้งประจ าผูใ้ดไปต่างสังกดั  ใหส่้วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจา้งประจ าใหลู้กจา้งผูน้ั้นน าไปมอบแก่ส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทุกคร้ัง 
  ทะเบียนลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไม่
พึงเปิดเผยต่อผูอ่ื้น  การขอคดัทะเบียนลูกจา้งประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือตรวจสอบรายการให้
ด าเนินการขออนุมติัตามระเบียบของทางราชการ 

  ขอ้  416    การเปล่ียนอตัราค่าจา้งลูกจา้งประจ ารายวนัเป็นอตัราค่าจา้งรายเดือนใหเ้อา   ยีสิ่บ
หกวนัท าการคูณดว้ยอตัราค่าจา้งรายวนัท่ีลูกจา้งผูน้ั้นไดรั้บในปัจจุบนั  โดยปัดเศษข้ึนเป็น เกณฑพ์ิจารณาแต่
ตอ้งไม่เกินกวา่อตัราค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 

  ขอ้  417    ใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัราชการ 
และการปฏิบติัตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีก าหนดไวส้ าหรับ พนกังานส่วน
ต าบล  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  418    ผูใ้ดเป็นพนกังานส่วนต าบล  และไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานใดอยู่
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั้นเป็นพนกังานส่วนต าบล และด ารงต าแหน่งในสายงานนั้นตาม
ประกาศน้ีต่อไป  โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

  ขอ้  419    ผูใ้ดเป็นลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั้นเป็นลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและ  ด ารงต าแหน่ง
นั้นตามประกาศน้ีต่อไป  โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง สิทธิและประโยชน์   ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเช่นเดิม 
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  ขอ้  420   การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่
ระหวา่งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานส่วนต าบล  พ.ศ. 2539  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหด้ าเนินการต่อไปตามท่ี คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 
ก าหนด  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.) 
ก าหนด 

 ขอ้  421   การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
มิไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี   ใหน้ าแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข หรือวธีิการท่ีก าหนดส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบล มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    24   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2545 
 

          ธวชั     สุวฒิุกุล 
 

(นายธวชั       สุวฒิุกุล) 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ 

ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัชยัภูมิ 
 
 


