๑

ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
.....................................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระ ในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบกั บพระราช
บัญญัตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต) ก าหนด
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลกาหนด บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในส่ วนที่มีกาหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ ก.อบต. ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล(ก.อบต.จั ง หวั ด )” หมายความว่ า คณะ
กรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
“ พนักงานส่วนตาบล ” หมายความว่าพนักงานส่วนตาบลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยมีตาแหน่งและได้รับเงิน เดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตาบล
" พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่าพนักงานเทศบาล ข้าราชการกรุงเทพ
มหานคร พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่วนตาบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นซึ่งได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
“ ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ประเภทนั้น นอกจากพนักงานส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ ๕ ให้ ป ระธานกรรมการพนัก งานส่ ว นต าบลจั งหวัด นครราชสี มารัก ษาการตาม
ประกาศนี้ และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๖ ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต)
กาหนดดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีก ารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(ก) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(ข) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(ง) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(จ) ไม่เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ฉ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(ช) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(ฌ) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนัก งานส่วนตาบลซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒)ผูซ้ ึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖)หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๗
ของคณะกรรม การพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทาง
ราชการที่จะได้รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุม
ปรึกษายกเว้นคุณ สมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจานวนกรรมการในที่
ประชุม และการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
ดังนี้
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบลและเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณา
ยกเว้นได้ให้ผู้นั้น ยื่นคาขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้น
ในกรณีขาดคุณสม บัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพื่อจะเข้ารับราชการโดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคาขอและหนังสือรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๒) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามเพื่อสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนตาบลจะยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้
(๓) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.จังหวัด) ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา หรือกรณียื่นต่อ นายกองค์การ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕
บริหารส่วนตาบลให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาและถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้า
รับราชการ ก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับ
ราชการหรือการท างานการประกอบคุณงามความดี ความผิด หรือความเสื่อ มเสี ย และความ
ประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอัน
ควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็
ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ดาเนินการต่อไป และหากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุก าร
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ทราบ
(๔) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม (๓) ให้
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่องไปให้ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(๕) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้รับ
เรื่องการสอบสวนตาม(๓) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก็ให้ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณา
(๖) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัคร
สอบแข่งขันหรือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานส่วน
ตาบล ยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) และให้เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้ว
ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาลงมติลับตาม
ข้อ ๙
ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ได้พิจารณาลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้น
กรณี ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มรายใด และผู้ นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น กา รขอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุ ณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด ลงมติ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖
หมวด ๒
การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ง
ข้อ ๑๑ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ซึ่งเป็น
ต าแหน่ ง ที่ มี ลั ก ษณะงานวิ ช าชี พ ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาที่ ไ ม่ อ าจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทาหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรอง
การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้แก่
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
 วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
 วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
 วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม
(๓) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งระดับ ๘ ที่มีฐานะและ
หน้าทีใ่ นการบริหารงานเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๒ การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การ
บริห ารส่ วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใดอยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ต้องคานึ งถึ ง
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ใน
มาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ ๑๓ การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยู่ใ นส่ วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็น แผน
อัตรากาลังของพนั ก งานส่ วนตาบล เพื่อ เป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ ตาแหน่ ง
พนักงานส่วนตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์ การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยากคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗
ข้อ ๑๔ การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งระดับใด ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่คณะกรรม การกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ อั ต ราต าแหน่ ง และมาตรฐานของต าแหน่ ง การปรั บ ต าแหน่ ง เที ย บกั บ บรรทั ด ฐานใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงาน
เดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงานเดียว กันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน
โดยประมาณ เข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๕ ในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนั กงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นคณะทางาน
(๓) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะทางาน
(๔) พนักงานส่วนตาบล
เลขานุการคณะทางาน
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการ
ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยกาหนดเป็นแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา ๓ ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) บทศึก ษาวิ เคราะห์อ านาจหน้า ที่ และภารกิ จความรับ ผิด ชอบขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
(๒)บทศึก ษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้ งหมดขององค์ก ารบริหารส่ วน
ตาบล ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีอ่ ยูใ่ นอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) บทศึก ษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
กาลังคนที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลัง คนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงาน
หรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘
(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการ
ใช้กาลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของกาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกาลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่างๆโดย
มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
เป็นไปตามประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และระดับตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนด
ตาแหน่งเป็นตาแหน่งใดสายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลังพนัก
งานส่ วนตาบลที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้ว
(ค) ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้องเป็น
ตาแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้
แล้วสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ ทุกตาแหน่ง
สายงาน ให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งระดับควบ เป็นระดับ ๑-๓ ระดับ ๒-๔ หรือระดับ ๓-๕
แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนด
เป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลในระยะเวลา ๓ ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลัง
ขององค์ การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดและการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง
และปีที่สาม
(๖) ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่จัดทาขึ้น ในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็น
ตาแหน่ งสายงานในระดับใดจานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ให้กาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นระดับ๘ หรือระดับ ๗
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นระดับ ๗
หรือระดับ ๖ได้
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๙
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗
หรือระดับ ๖
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นระดับ ๗ หรือระดับ๖
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นระดับ ๗
หรือระดับ ๖ได้
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗
หรือระดับ ๖
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๖
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๖
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ งอื่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้พิจารณากาหนดได้ตามความเหมาะสม ความจาเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานและให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตาบล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
ข้อ ๑๗ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้อานวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน
ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ ๑๖ ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ๓ ปี
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามข้อ ๑๖ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐
ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ตามข้อ ๑๘ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
ดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว
และแจ้ ง ยื น ยั น แผนอั ต ราก าลั ง ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล ( ก.อบต.จั ง หวั ด ) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วน
ตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดให้มีตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดตามแผนอัตรากาลังแล้ว
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อ
จั ด สรรเงิ น งบประมาณในแต่ ล ะปี ส าหรั บ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น อั ต ราเงิ น เดื อ นของต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วให้
สอดคล้องกัน
ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลเพิ่ม
ใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิด ชอบลักษณะงาน
หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
โดยปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
โดยมีรายการดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานหรือปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
๓. ชื่อตาแหน่ง สายงานระดับตาแหน่งและจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
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๑๑
๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งทีข่ อกาหนดเพิ่มใหม่
๕. ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
ตามแผน อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลและตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
๖. เหตุผลความจาเป็นอืน่
ข้อ ๒๒ กรณีการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๒๑
เป็นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.
อบต.) ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ งสาย
งานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน
ลั ก ษณะงานโดยทั่ ว ไป หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่องขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ มใหม่ ร่างมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)พิจารณาต่อไป
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ใหม่ตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นโดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใดไม่
เหมาะสมก็ดีการใช้ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาหนดก็
ดี หรือลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งใดที่ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัด จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแทน ก็ได้

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น
ข้อ ๒๕ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๔ คณะกรรม
การพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ได้รับมอบหมาย มีอานาจ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลได้
ข้อ ๒๖ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๒๕ สามารถ
กระทาได้ ๕ ประการ ดังนี้
(๑) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(๒) การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
(๓) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(๔) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
(๕) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ ๒๗ การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึน้ ในตาแหน่งสายงานเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับ
ระดับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ดังนี้
(๑) ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถปรั บระดับ ต าแหน่ ง ให้มี ร ะดั บ สูง ขึ้ นในระดั บควบได้ เมื่ อผู้ ด ารงตาแหน่ ง เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้
สูงขึ้นนอกระดับควบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่กาหนดในหมวด ๙
(๒)ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารกรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอจะขอปรั บ ระดั บ
ตาแหน่งให้สูงขึ้นของตาแหน่งใดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๘ การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง ของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่ง สาย
งานเพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
เริ่มต้นของตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ แล้วแต่กรณี ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓
ข้อ ๒๙ การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอนตาแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในกองอื่นหรือฝ่ายอื่น โดยไม่
เปลี่ ยนตาแหน่ ง สายงาน ทั้ งนี้ เพื่อ ให้ สามารถปรั บเกลี่ ยต าแหน่ งในสายงานเดีย วกั นที่ มีอ ยู่ใ ห้
สามารถใช้ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๐ การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่งเป็นการ
ตัดโอนตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสายงานอื่น
ในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่นและตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วย
ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลังให้
สามารถใช้ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๑ การยุบเลิกตาแหน่ง เป็นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใดๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอยุบเลิกตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นตาแหน่งว่าง
กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอให้ยุบเลิกตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลยังยืนยันใน
ความเห็นเดิมให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๓๒ การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ ๒๗ (๒) ข้อ ๒๙ และข้อ๓๐ ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนัก
งานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่
เพิ่ม ขึ้นจากเดิมถึงขนาดจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๓) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งใหม่
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๔
(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๕) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลัง
ที่มีอยู่ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลและตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ใหม่

(๖) เหตุผลความจาเป็นอื่น
การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จาเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงาน
นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้าน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วย และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสม และถูกต้อง
ของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้น สามารถรองรับ
ความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมากและได้พิจารณาขออนุมัติ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรผู้
ครองตาแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะขออนุมัติปรับปรุงกาหนดตาแหน่งให้องค์การบริห ารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการกับตาแหน่ง
ที่ว่าง และมีความจาเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและ
จาเป็นเร่งด่วน
ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ
๓๒ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็ นของคณะ กรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ งมี ความเหมาะสมแล้ว และแจ้ง ยืนยัน การขอปรับ ปรุง การก าหนดตาแหน่ งต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วน
ตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ ๓๕ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพื่อรองรับ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๕
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๖ กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๓๐
เป็นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต) ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
ตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
สายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบั ติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หากมีความ
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์กการ
บริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ ๓๔ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๗ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งตามข้อ๒๗ (๒) ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ หรือข้อ ๓๑ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
หมวด ๓
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส่วนที่ ๑
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๓๘ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งและการรับเงินประจาตาแหน่งของ
พนั ก งานส่ ว นต าบล ให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ที่ ก าหนดส าหรั บ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๖
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนั กงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๓๙ ให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๒) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๓) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๗) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ
(๘) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ

๑ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๑
๒ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๒
๓ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๓
๔ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๔
๕ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๕
๖ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๖
๗ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๗
๘ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๘

ข้อ ๔๐ พนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ระดับใด โดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับใดตามข้อ ๓๙ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอั นดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
เว้นแต่
(๑) ผูน้ ั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ
วิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ
และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่กาหนดในข้อ ๔๑
(๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และ
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนีย บัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกาหนด
เงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่กาหนดในข้อ ๔๑
(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต)กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งในสายงานนั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่า
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต) กาหนด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๗
(๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งใดในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม โดยเป็น
ความประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตาบลนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่
ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถ้าผู้นั้น
ได้รับเงิน เดื อนสู งกว่าขั้ น สู งของอัน ดับเงินเดือ นสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้งอยู่แ ล้ว ให้ ได้รั บ
เงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งใด ถ้าได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตาม
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับ ที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๔๑ การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตาม
ข้อ ๔๐ (๒) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามข้อ
๔๐ (๓) ได้รับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(๑) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึน้ หรือสูงขึน้ ต้องเป็นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต)รับรองว่า
เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือ
ระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตาแหน่ง
หรือเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่
ควรได้รับตามตารางกาหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี้
(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นสาเร็จการศึกษาและไม่ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่จะขอปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒินั้ นรวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนั กงานส่วน
ตาบลได้กาหนดให้ ปริญ ญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับ มาเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณี พ นั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม การปรั บ อั ต รา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์ การบริหารส่วนตาบลหลัง
สาเร็จการศึกษา
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๘
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการหรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีที่ ได้ รับปริญ ญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นหลั งวันเข้ารั บ
ราชการและพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรค
สองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้ในวัน
เริม่ ต้นปีงบประมาณ ก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ ๔๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในหมวด
อื่นแห่งประกาศนี้ และได้กาหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นไว้โดยเฉพาะ ให้พนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในหมวดนั้น
ข้อ ๔๓ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดในหมวดนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
ส่วนที่ ๒
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ ๔๔ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจและเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนตาบลทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๔๕ องค์การบริหารส่วนตาบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราช บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.) กาหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตาบลเป็นพิเศษอีกก็ได้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๙
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามที่กาหนดในวรรคหนึง่ ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและเป็นการ
จ่ายให้ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยให้นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ไม่สูงกว่า
ร้อยละสี่สิบ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
แต่ทั้งนี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนตาบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ ๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม ข้อ ๔๕ ได้ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภท
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกาหนดและกาหนด
อัตราค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเภทใหม่นั้น
(๒) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประ
โยชน์ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ)ประกาศกาหนด
ข้อ ๔๗ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ ๔๖ แล้วให้
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนั กงานส่วนตาบล
และลูกจ้างที่ได้รับความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อน
วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)มีมติให้ความเห็นชอบการกาหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ ๔๘ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ (๑) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่
กาหนดไว้เดิมหรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ (๒) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๐
กาหนดไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๗ โดยอนุโลม เว้น
แต่การกาหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับหรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นจะกระทามิได้
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ แล้ว หากปรากฏว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิก
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒) เป็นลาดับแรก เพื่อมิให้ขัดหรือ
แย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหาร ส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๘ หรือข้อ ๔๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๑ พนั ก งานส่ วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๕๒ พนักงานส่วนตาบลอาจได้ รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๕๓ บาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๔
การคัดเลือก
ข้อ ๕๔ การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ ๔ วิธีดังนี้
(๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วน
ตาบลหรือเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๑
(๓) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในต่างสาย
งานหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
นอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ ๕๕ การดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ พิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้เป็นผู้ดาเนินการแทนต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนักงาน
ส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ดาเนินการอย่าง
เปิดเผย
ส่วนที่ ๑
การสอบแข่งขัน
ข้อ ๕๖ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๕๔(๑) ให้
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด )เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ในกรณี ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๕๗ การสอบแข่งขัน การกาหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการ
เกี่ยวกั บการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ก ารตัดสิน การขึ้ นบัญชี ส อบแข่งขันได้ การนารายชื่อ ผู้
สอบแข่งขันได้ตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ดาเนินการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
(๒) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี ๓ ภาค คือ
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๒
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งให้ทดสอบ โดย
วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
(๓) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนั กงาน
ส่วนตาบลหรือได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต) กาหนด
(๔) การประกาศรับสมัครสอบให้ระบุชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติทั่ วไป คุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเงินเดือนที่จะได้รับ วันเวลาและสถานที่สอบ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(๕) เกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคทีส่ อบไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ
(๖) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลาดับจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ และให้บัญชีสอบแข่งขันใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการ
สอบแข่งขันในตา แหน่งเดียวกันนั้น และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว
ข้อ ๕๘ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ดังนี้
(๑) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขัน ให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นประธาน
กรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือพนักงานส่วนตาบลเป็นกรรมการ
(๒) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่ง ขัน ให้แต่งตั้งผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานส่วนตาบลเป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๕๙ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน อาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๖๐ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบี ย บเกี่ ยวกั บ การสอบได้ เ ท่ า ที่ จาเป็ น และไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก สู ต รและวิ ธีก ารสอบแข่ง ขั น แล้ ว ให้
ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๓
ข้อ ๖๑ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖๒ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบโดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
(๑) ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(๓) เงินเดือนที่จะได้รับ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลัก สู ตรและวิธีก ารสอบแข่งขัน เกณฑ์ก ารตัดสิ น การขึ้นบั ญชี และการ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้
(๗) เรื่องอื่นๆ หรือข้อความอืน่ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนั้น ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบก่อน
วันที่เริ่มรับสมัครสอบและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
ข้อ ๖๓ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีกาหนด เวลา
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องขยายกาหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันตามที่
คณะกรรมการด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เสนอแนะ ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น อาจประกาศขยาย
กาหนดเวลารับสมัครสอบได้ แต่ทั้งนี้ เวลาที่จะขยายต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันปิด
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย
ข้อ ๖๔ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา
ดังนี้
(๑) ตาแหน่งระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า ๕๐ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาท
(๒) ตาแหน่งระดับ ๓ ขึ้นไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้วเว้น
แต่มกี ารยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามข้อ ๖๙ จึง
ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๔
ค่าธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บได้ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน
สามารถนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบแข่งขันในคราวนั้นได้
ข้อ ๖๕ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการประเภทอื่ นหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ ซึ่ง
ใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือ รับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรอง
ดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสาหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
ข้อ ๖๖ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า ๕ วันทาการ
ข้อ ๖๗ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
ข้อ ๖๘ ในการสอบแข่งขันจะต้องทาการสอบตามหลักสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบแข่งขันจะกาหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๖๗
สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
 ข้อ ๖๙ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้เข้าสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอัน
อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดาเนิน การสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
สอบแข่งขันรายงานให้ องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบ
ครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มี การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
นั้น หากองค์การบริหารส่วนตาบลได้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้
ดาเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ โดยผู้ที่ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตในการสอบแข่งขันในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก หากตรวจพบการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริต ภายหลังมีการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนประกาศผลการสอบแข่งขัน ให้คณะ
กรรมการดาเนินการสอบแข่งขันสอบข้อเท็จจริง เมื่อปรากฎหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ทุจริตในการสอบแข่งขันหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันอาจใช้
ดุลยพินิจตัดสิทธิ์ผู้สอบแข่งขันนั้นได้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๔๘ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๕
ข้อ ๗๐ เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้วให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขันจะได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ ๗๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่ มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ ยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ข้อ ๗๒ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่ง
ขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไป
แล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปีหรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๗๓ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เป็นเจ้าของบัญชี สอบแข่งขันที่ได้ดาเนินการ และมี
อานาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วน
ราชการอื่นที่มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารง
ตาแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนั้นโดยให้เรียกบรรจุและแต่งตัง้ ตามลาดับที่ทสี่ อบแข่งขันได้
ตามบัญชีการสอบนั้น
ข้อ ๗๔ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น อัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งทีส่ อบได้
(๒) ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการภายในเวลาที่
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน หรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกาหนดเว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้มี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทาการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๖
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการ
โอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่
ประสงค์จะรับการบรรจุ
(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
ข้อ ๗๕ ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้า
บัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นว่ามีเหตุ
อันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้
สาหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่
สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะ
บรรจุในครั้งต่อไป
ข้อ ๗๖ ในการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ๑ ชุดและสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ ๒ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.)
ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันรายงานไปยังสานั ก งาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันประกาศผลสอบโดยให้ส่ง
เอกสารดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีกรอกคะแนน
๑ ชุด
(ข) สาเนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑ ชุด
(๓) เมือ่ มีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีไว้ตามเดิมให้
รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต) ภายใน ๗ วันทาการนับแต่
วันยกเลิกหรือขึน้ บัญชีนั้น
(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ
เข้าสอบกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้
รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดยด่วนที่สุด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๗
ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ข้อ ๗๗ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ตามข้อ ๕๔ (๒) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่คณะ
กรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๗๘ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณา
ดาเนินการโดย วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสมโดยกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(๒) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้อ ๗๙ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย อาจคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุแ ละแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง พนัก งานส่ วนตาบลในกรณีที่ มีเหตุพิเศษที่ไม่ จาเป็ น ต้อ ง
สอบแข่งขันได้ในกรณีดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ ารับ
ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนัก งานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณวุฒิที่กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 ปริญญาเอกทุกสาขา
 ปริญญาสัตวแพทย์ศาสตร์
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๘
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบาบัด
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบาบัด
 ปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ปริญญาทางผังเมือง
(ข) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีก่ าหนดให้คัดเลือกเฉพาะตาแหน่ง
 ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์
 ปริญญาทางการพยาบาลเพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ
 ปริญญาโททางกฏหมายเพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งนิตกิ ร
 ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลเทคนิค
 ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งช่าง
ทันตกรรม ๒ หรือทันตสาธารณสุข ๒
(ค) คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของทุกสาขาวิชาจากสถาบัน
การ ศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.) ได้กาหนดให้คุณวุฒิ
การศึก ษาในสาขาวิชานั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เพื่อ
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓ หรือระดับ ๔
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อ
ถึงลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๕) กรณี ก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ส อบแข่ งขั นได้ ซึ่ง ถูก ยกเลิก การขึ้ นบั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญ
สูง เข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ
ข้อ ๘๐ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ ๗๙ (๑) หรือ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๙
ราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นโดยเฉพาะตามข้อ
๗๙ (๒) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมหลัก
ฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(๒) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ดังนี้
(ก) กรณีคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบล (ก.อบต.จัง หวัด )เป็นผู้ดาเนิ น
การให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นประธานกรรม
การ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานส่วนตาบล เป็นกรรมการ
(ข) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการ ให้แต่งตั้งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการและผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนดนอกจากนี้อาจ
ใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจ
พิจารณากาหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลาดับต้น สามารถ
ได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการก่ อ น หรื อ พิ จ ารณาบรรจุ ต ามองค์ ป ระกอบอื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๘๑ การคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต) กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ตามข้อ ๗๙(๓) ให้
ผู้ดาเนินการคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่ง
นั้น เงินเดือนที่จะได้รับ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสาร และ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
รับสมัครก่อนวัน ที่เริ่มรับสมัครคัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสมด้วยก็ได้
(๒) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดพร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยให้ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๐
(ก) ตาแหน่งระดับ๑ หรือระดับ๒ ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า ๕๐ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐บาท
(ข) ตาแหน่งระดับ๓ ขึน้ ไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

ค่ า ธรรมเนี ย มสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กนี้ จ ะไม่ จ่ า ยคื น ให้ เ มื่ อ ได้ มี ก ารรั บ สมั ค รเสร็ จ
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว
(๓) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน ดังนี้
(ก) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)เป็นผู้ดาเนินการให้
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นประธานกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานส่วนตาบลเป็นกรรมการ
(ข) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการให้แต่งตั้งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการและผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
(๔) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์วิธี
สอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมในการนี้ คณะ
กรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบหรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่างๆได้ตามความจาเป็น
(๕) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้คณะกรรมการดาเนินการคัด เลือก
รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัด
เรียงลาดับตามผลคะแนนตาม (๔) เพื่อผู้ดาเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(๖) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตาแหน่งว่างเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนั้นหรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ข้อ ๘๒ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลาดับที่ที่สอบ
ได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
ราย งานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ ๗๙(๔)
ให้ คณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) มอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือกดังต่อไปนี้

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๑
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานการศึ กษาและสาเนาหลักฐานการรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน๑๘๐ วันนับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร
(๓) หากองค์การบริหารส่ วนตาบลนั้นมีตาแหน่ง ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ใ ห้
ดาเนิน การสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ ๘๓ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้า ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๗๙(๕) ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจานงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตั้ง
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ
ราชการ
(๓) หากองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้
ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ ๘๔ การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุเข้า
รับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) มอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่
กาหนดใน หมวด ๕ ข้อ ๑๑๑ ถึงข้อ ๑๑๕
ข้อ ๘๕ เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ๑ ชุดและสาเนา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ๒ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๒
(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) รายงานไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน ๕ วัน
ทาการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสาเนาบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือก ๑ ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑ ชุด
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครประกาศผลการคัดเลือกและ
อื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานัก งานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.)โดยด่วนที่สุด

ส่วนที่ ๓
การสอบคัดเลือก
 ข้อ ๘๖ การสอบคัดเลือกตามข้อ ๑(๓) เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
บริหารต่างสายงานหรือตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารงานให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
สายงานผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
จังหวัดที่กรามส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนด
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
ข้อ ๘๗ ให้ผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือ กขึ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ดังนี้
(๑) กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นผู้ดาเนินการสอบ
คัดเลือก ให้แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก ๓ ฝ่าย คือฝ่ายผู้แทนท้องถิ่น ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก ให้แต่งตั้งผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและพนักงานส่วนตาบลเป็นกรรมการโดยคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมจาก ๓ ฝ่าย คือฝ่ายผู้แทนท้องถิ่น ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๓
ข้อ ๘๘ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าทีด่ าเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน
หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๘๙ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกกาหนดวันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้แล้ว ให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
ข้อ ๙๐ หลักสูตรและวิธกี ารสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙๑ ให้ผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและข้อความอื่นที่ผู้สมัคร
สอบควรทราบ
ข้อ ๙๒ ให้ผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีกาหนด
เวลารับใบสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๙๓ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ ๙๑ ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ ๙๔ ให้ผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า ๕ วันทาการ
ข้อ ๙๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย
ข้อ ๙๖ การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการดาเนินการ
สอบคั ด เลื อ กจะก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รสอบสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปหรื อ ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๙๕
สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนัน้
ทั้ ง หมดหรื อ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบภาคที่ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ตามแต่ จ ะ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๔
เห็นสมควร ถ้าหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ ๙๘ เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ต่อไป
ข้อ ๙๙ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดั บ ในกรณีที่ มีผู้ ส อบได้ค ะแนนรวมเท่า กัน ให้ผู้ สอบได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
ข้อ ๑๐๐ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐๑

ในการดาเนินการสอบคัดเลือกให้ผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกดาเนินการ

ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก ๑ ชุดและสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ ๓ ชุดไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)ก่อนวัน
เริ่มต้นรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทาการ
(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งเอกสารไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน ๕ วันทาการนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบดังต่อไปนี้
(ก) ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ๑ ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน
๑ ชุด
(ค) สาเนาบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๒ ชุด
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรือขึ้นบัญชีผู้ใดไว้ตามเดิมให้
รายงานไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต. ) ภายใน ๗ วันทาการ
นับตั้งแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผู้นั้น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๕
หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงาน
ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนที่สุด

ส่วนที่ ๔
การคัดเลือก
 ข้อ ๑๐๒ การคัดเลือกตามข้อ ๑ (๔) เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
บริห ารในระดับที่ สู งขึ้น ให้ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น หรือ
จังหวัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกอาจดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ
วิธีการประเมิน หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลงาน
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๑๐๓ การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้ดาเนินการได้ ๔ กรณี ดังนี้
(๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(๔) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ ๑๐๔ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ๑๐๓ (๑) ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๖
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่กาหนดในหมวด ๙ ว่าด้วยการเลื่อน
และแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธกี ารประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๓) ให้ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลกาหนดแบบประเมิน บุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตาม (๒) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่
จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่ สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูง
ขึ้น โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๐๕ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ ๑๐๓(๒)
ให้ คณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด )เป็นผู้ดาเนินการหรืออาจมอบให้องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดา เนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดกาหนดภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) พนัก งานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดใน หมวด ๙ ว่าด้วยการ
เลือ่ นและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน กรณี
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด )เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ให้ มี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๗
พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์เป็นกรรมการ โดยให้ข้าราชการพล
เรื อ นหรื อ พนั ก งานส่ ว นต าบลคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร กรณี ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น
ผู้ดาเนินการ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ผู้อานวยการกองหรือ หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองเป็น กรรมการ โดยให้หัวหน้าสานัก งานปลัดองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเป็น
กรรมการและเลขานุการ
(๓) ให้ดาเนินการคัดเลือ กโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณ
ลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม(๒) ดาเนินการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (๓) ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้
(๕) พนักงานส่วนตาบลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้อง
เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมินตาม (๔)
(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๑๐๖ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามข้อ ๑๐๓ (๓) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ดาเนิน
การตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) พนัก งานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดในหมวด ๙ ว่าด้วยการ
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์เป็นกรรมการ โดยให้
ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
(๓) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒) กาหนดแบบและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (๓) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๘
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
 ข้อ ๑๐๗ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับ
ตาแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามข้ อ ๑๐๓ (๔) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ดังนี้
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ คน ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หรื อ ผู้ แ ทนพนั ก งานส่ ว นต าบลเป็ น กรรมการ โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์วิธีการประเมิน
หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกแต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่
จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดทาและนาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก และนาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสาเร็จอันเกินจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการ
คัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓๙
๒.๑.๑.สมรรถนะหลักทางการบริหารการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ
และคุณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิ จ ารณาจากวิ สั ย ทัศ น์ และผลงานที่ ประสบ
ความสาเร็จในอดีต จานวน ๔๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ ของตาแหน่ งที่ จ ะ
แต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยพิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกจานวน ๒๐
คะแนน วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
จัด ท าเอกสารเพื่ อ แสดงวิ สั ย ทั ศน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในตาแหน่ งที่ ข อรั บ การคั ด เลื อ กโดยควรจะ
นาเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
๒. แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
๓. แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
๔. แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหากได้รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน ๒๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ
มาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมาก ๆ
หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถนาไป ปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง
โดยให้จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทาร่วมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
(๑) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จานวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน ๑๐ คะแนน
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จานวน ๑๐ คะแนน
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
(๒) บุคลิกภาพและภาวะผู้นา ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร
จานวน ๕คะแนน พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่และภารกิจของส่วน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๐
ราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม
กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ จานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความมีมานะ
อดทนและเอาใจใส่หน้าทีก่ ารงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอุทศิ เวลาให้กบั ทางราชการ มีความ
ขยันหมั่นเพียร
(ค) มนุษย์สัมพันธ์ จานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความ สามารถใน
การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ยอมรั บ ใน
ความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ
และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้
ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย จานวน ๕ คะแนน
พิจารณาจากความ สามารถในการแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกั บ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมัน่ คงในอารมณ์ จานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความ
หนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จานวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความสามารถ
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นทีย่ อมรับได้
๒.๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่
(๑) การได้รับเงินเดือน
๒๐ คะแนน
(๒) วุฒิการศึกษา
๑๕ คะแนน
(๓) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๒๐ คะแนน
(๔) อายุราชการ
๑๕ คะแนน
(๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)
๑๕ คะแนน
(๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน
๒.๒. วิธีการคัดเลือก
กาหนดวิธีก ารที่ใ ช้ใ นการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีก ารอื่น
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่
ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกาหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารใน
เรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงาน
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยต้ อ งยื่ น เอกสารตามจ านวนชุ ด ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รต่ อ
คณะกรรมการคัด เลื อกในวั น รั บสมัครตามที่ กาหนดไว้ ในประกาศรั บสมัครและให้ผู้เ ข้า รับ การ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๑
คัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันที่เข้ารับ
การคัดเลือกตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
๒.๓. ขั้นตอนการคัดเลือก
เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีตาแหน่งว่าง
แจ้งชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่งและข้อมูลต่างๆ สาหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตาแหน่ง เป็นต้น(ตาม
แบบแนบท้าย)ไปยัง ก.อบต.จังหวัด เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้ง
วิเคราะห์งานในตาแหน่งที่ว่างหรือจะว่าง กาหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ านสาหรับตาแหน่งหรือเป็นการกาหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้า
รับการคัดเลือก ที่จะสามารถทางานนั้นได้ประสบความสาเร็จซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จาเป็นในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิดทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่
จาเป็นต้องดาเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็น
แรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จเป็นต้น
คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติมีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคุณลักษณะต่างๆนั้น
ควรจะพิจารณาจากข้อมุลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะของ
ผู้บริหาร เช่น การพิจารณาประวัติการทางาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดู
งานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านการบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น
(๒) กาหนดวิธีที่ใช้ในการประเมิน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่น
เพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผ่านมา
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลในตาแหน่งที่
เปิดคัดเลือก ทั้งนี้ให้ระบุจานวนเอกสารที่ต้องจัด ส่ง กาหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และผลงานและ
กาหนดเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์)
(๓) ให้ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕
วันทาการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและให้ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่
ดาเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕
วันทาการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๒
(๔) การประกาศรับสมัครและรับสมัครให้กาหนดวันคัดเลือกให้พร้อมกันทั่วประเทศ
ปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ทสี่ องของเดือนเดือนมีนาคม
(๒) ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ทสี่ องของเดือนเดือนมิถนุ ายน
(๓) ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ทสี่ องของเดือนเดือนกันยายน
(๔) ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ทสี่ องของเดือนเดือนธันวาคม
ให้ ผู้เข้ารั บการคัด เลอกเสนอเอกสารวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความส าเร็จตาม
จ านวนที่ ก าหนดไว้ ใ น ประกาศรั บ สมั ค รต่ อ คณะกรรมการคั ด เลื อ กในวั น รั บ สมั ค รเพื่ อ ให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน
ในการดาเนินการคัดเลือกให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงาน
ส่ วนตาบลที่ ส มัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ใ น
หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่งลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางานการควบคุม
บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตาแหน่งอื่นและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะ
เป็น ประโยชน์ ต่อการใช้ดุลพินิ จของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลัก ษณะของบุคคลที่ จะ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจาเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติส่วนตัวของผู้เข้ารับการ
คัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษา การฝึกอบรม
ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญหรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสาคัญพิเศษหรือ
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้นั้นซึ่ง
ควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจาปีข องผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน
๒.๔ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดาเนินการคัด เลือกแล้ ว
จัดลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะ
ได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปและหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากันให้จัดลาดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
๑) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พจิ ารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๓
๒) ถ้ า คะแนนสั ม ภาษณ์ เ ท่ า กั น ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ใ ดได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งในตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
๓) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา
จากเงิน เดือนมากกว่า
๔) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
๕) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
๖) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
๗) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมี
อายุมากกว่า
๒.๕ เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล
การ คัดเลือกต่อ ก.อบต.จังหวัด โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผล
คะแนนรวมโดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งตามลาดับ
ที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ใน
ลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่
ก็ได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๖ ลว ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖

ข้อ ๑๐๘ เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับ
สมัครเข้ารับการคัด เลือก ๒ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)
ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ภายใน ๕ วันทาการนับ
แต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตาม ข้อ ๑๐๔ ข้อ ๑๐๕ หรือข้อ ๑๐๖ หรือวันประกาศผลการ
คัดเลือกตามข้อ ๑๐๗ โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ๑ ชุด
(ข) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน
๑ ชุด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๔
(ค) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก
๑ ชุด
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศราย ชื่อ
ผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการ
คัดเลือกและอื่นๆ นอกจากทีก่ าหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต)โดยด่วนทีส่ ุด
หมวด ๕
การบรรจุและแต่งตั้ง
 ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนัก งานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น หรือ
ตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรง
กันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นมาสมัครสอบแข่งขัน
การร้องขอให้ดาเนินการสอบแข่งขัน การดาเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการสอบ
แข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่ง ขัน
ได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้ในการกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๑๑ ข้อ๑๑๖
ข้อ ๑๑๗ ข้อ ๑๒๓ และข้อ ๑๓๓
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
ไม่ได้
ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจ
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๕
ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็นที่จะต้องใช้
บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้ชานาญการหรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
มีการกาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม (๑)
โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น
เป็นตาแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘
ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์ก ารบริหารส่วนตาบล ให้เสนอ
เหตุผลและความจาเป็น คาชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และความชานาญงานสู งในระดับผู้ชานาญการแล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับลั ก ษณะงานในตาแหน่ งที่ ขอบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง โดยพิ จารณาจากคุ ณวุ ฒิก ารศึ ก ษา
ประวัติการทางาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมาตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ในเหตุผลคาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุคคลทีจ่ ะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุและระดับตาแหน่ง
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุ
(๓) เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) ประโยชน์ทที่ างราชการจะได้รับจากการบรรจุบคุ คลผู้นี้
ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๑๓
แต่ยังมิได้กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการตามที่กาหนดในข้อ ๑๑๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขอกาหนดตาแหน่ งผู้ชานาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ย จากตาแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามที่
กาหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งหรือการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กาหนดอันดับเงินเดือน
และขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุด
กึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๖
ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่ มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดเห็นว่าไม่
จาเป็นต้องดาเนิ นการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งได้ในกรณีดังนี้
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยเฉพาะ
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๕) การบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่ งถูก ยกเลิก การขึ้นบัญ ชี ผู้ สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้วแต่มีเ หตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อ ๑๑๗ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้ก ระทาการใดๆใ น
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน หมวด ๑ หาก
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหารให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับ
ราชการก่ อนถู ก สั่ ง ให้ ออกจากราชการ รวมกับ วันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรั บ
ราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อ
ประโยชน์ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้
นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ ๑๑๘ เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับ
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๗
ข้อ ๑๑๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ ๑๑๘
หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม จะต้องยื่นคาขอพร้อม
ด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
ข้อ ๑๒๐ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการ
ทหารตามข้อ ๑๑๙ หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นได้พ้น จากราชการทหารโดยมิได้
กระทาการใดๆในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคา
ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบลสั่ ง บรรจุ ผู้นั้ น กลั บ เข้ า รับ ราชการเป็น พนัก งานส่ วนต าบลและแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น
ไปแต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้รับเงินเดือนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น

(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
เศษของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิ จารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก
(๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการ
คานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือนให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์ ม ากกว่า ผู้ที่ มิ ได้อ อกจากราชการไปรับ ราชการทหารและต้องไม่ เกิน ขั้นสู งของอั น ดั บ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๘
เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็น คุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งในสายงานดังกล่าวผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วน
ตาบลด้วย
ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสี ยหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนัก งานส่วนตาบลในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเดิม
ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ใน ข้อ
๑๑๙ และ ข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตาบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิ บัติ ง านใดๆ ซึ่ง ให้ นั บเวลาระหว่ างนั้น ส าหรั บการค านวณบ าเหน็ จบ านาญเหมือ นเต็ ม เวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติง านดังกล่าว ให้สั่งบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่ งให้ นั บเวลาระหว่ างนั้นสาหรับการค านวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งใน
ระดับเดียวกันสาหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่
เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก
จากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเดิมจะต้องยื่นคาขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด ก่อน
วันสิ้นสุดกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทางานตามข้อ
๑๒๕ หากเห็ น ว่ า เป็ น เอกสารที่ ถู ก ต้ อ งและผู้ นั้ น มี ป ระวั ติ ใ นการท างานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนดให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนดังนี้

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔๙
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตาบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น ถ้ามีเศษของ ๖ เดือน
ที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่ งปีที่แล้วมาของผู้นั้น
ก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป เศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดั บเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
เพิ่มจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ข้อ (๑) วรรคสอง

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้
รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐ มนตรี และต้องไม่เกินขั้น
สูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหาก
ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้อง
ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการ
ย้ายพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่ อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารั บราชการเป็น พนัก งานส่ว นตาบลในองค์ก ารบริหารส่วนต าบลเดิมภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นาความที่
กาหนดไว้ในข้อ ๑๒๕ และข้อ ๑๒๖ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารั บราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคาขอตามแบบและ
เอกสารประกอบดังนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๐
๑. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอก
ลับเข้ารับราชการ
๒. สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
๓. หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม ซึ่งมี
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔. สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๗. สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)

๘. สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๒๙และประวัติ
การรับราชการและการทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๓๑ การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด ไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต) กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบ
คัดเลือกได้ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับ ควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือ
เลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) มิได้กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ใ น
ตาแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออก
จากราชการไปดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับ
ราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๑
ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคย
ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้
ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด ๘
ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด ต้องมีคุณ
สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบลรับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อาจ
อนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
 ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับบรรจุข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนตาบลหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดย
ไม่ได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณ สมบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนตาบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่
ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดีหรือ
กรณีบรรจุ และแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยว ข้องเกื้อกูลกันก็ได้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น ได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่
และการรับเงินเดือนหรือผลประ โยชน์อื่นใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมี
คาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้กาหนดตาแหน่งจะกระทามิได้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๒
ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙
เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงาน
ส่วนตาบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและ
ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึง่ โอนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตามข้อ๑๓๙ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนั บแต่วันเข้า
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นต้นไป
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้ าที่
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตน
ตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๓
ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการปฏิบัติและแจ้งให้ ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัด เจนเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบตั งิ าน การประพฤติตนรายการประเมินวิธกี ารประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนด
ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่าง
น้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้ าที่ ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคนพนักงานส่วนตาบล
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้ง
ได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษา
ตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมากและในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ ๑๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามแบบรายงานท้าย
ประกาศนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๔
(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔๑
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม
ข้อ ๑๔๙ (๒) แล้ว
(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔๑
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๗ (๑) แล้ว ให้
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้
ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ ๑๔๙
ดาเนินการดังนี้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๗ (๒) ให้

(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.
อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง
(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

ในกรณี ที่ ผู้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการจนสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมี
คาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยนาความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และ
ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวัน
เริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุ ดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย
ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๕
ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอนหรือออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
อีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่
ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อเนื่องไปกับตาแหน่งเดิม ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่ม
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๒) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสาย
งานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๓) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารเมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่
ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ไปตามอานาจหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิ ม หรือตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงิน
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่ งบริหาร และสายงานผู้บริหาร
สถานศึก ษาว่างลงหรือต าแหน่ ง ว่างเนื่อ งจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้อ งค์ก ารบริหารส่ วนตาบล
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รายงานตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่มี
ตาแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
ว่างภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการด าเนิ น การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
(๑) รับโอนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง และระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่างจาก
องค์ก ารบริหารส่ วนตาบลอื่น หรื อพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารใน
ตาแหน่งและระดับ เดียวกัน
(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึน้ แทนตาแหน่งที่ว่างตาม
ข้อ ๘๖ หรือ ข้อ ๑๐๒ แล้วแต่กรณี
(๓)คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท
อื่น ซึ่งดารงตา แหน่ งที่มีลักษณะงานเทียบเคีย งได้กับตาแหน่งบริหารที่จะรับ โอนโดยมีห นังสื อ
รับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดและผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่ งที่จะ
แต่งตั้งนั้ นตามข้อ ๑๗๙ ทั้ งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนัก งานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดียวกับ
ตาแหน่ งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับ
เดียวกันเข้ารับการคัดเลือกด้วย
(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงาน
คณะ กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตาแหน่งที่อยู่ใน
ประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงลาดับที่
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหาร และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ลง หรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลมิ ไ ด้ ด าเนิ น การสรรหาบุ คคลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ บ ริ ห ารและสายงานผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้
ดาเนินการตามวรรคสองแล้วแต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งได้ ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่
วันที่ตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งว่างเนื่ องจากการกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการดาเนิน การที่
แล้วมาเป็นอันยกเลิกและให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะ กรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้ของจังหวัด
หรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการบรรจุแทนตาแหน่ง
ที่ว่างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือนของพนัก งานส่วนตาบลที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.
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อบต.) ส่ ง มาบรรจุ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งหากผลการประเมิ น ปรากฏว่ า การปฏิ บั ติ ร าชการไม่ มี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๗๖
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลถูกดาเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกันโดยเหตุ
เกิดจากการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิ ภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนตาบลรายดังกล่าวเข้ารับการ
ฝึก อบรมเพื่อฟื้น ฟูส มรรถนะการปฏิบัติ งานตามที่คณะกรรมการพนั ก งานส่ว นตาบล(ก.อบต.)
กาหนด
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้ คณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)แจ้งผู้กากับดูแลพิจารณาดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ต่อไป
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
ในการดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ว่างตามวรรค
หนึ่งหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล ความจาเป็น
และเพื่อประโยชน์ต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ว่าง โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ซึ่งไม่เป็นไปตามลาดับตามที่กาหนด
ในวรรคสองก็ได้ โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
เห็นชอบก่อน
กรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ไม่สามารถดาเนินการสรรหา
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ร้องขอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างเพื่อ
พิจารณา และเมื่อมีมติเป็นประการใดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) นั้น
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หมวด ๖
การย้าย
ข้อ ๑๕๔ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อีกตาแหน่งหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตาบลเดียวกัน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกั น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) และพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
ข้อ ๑๕๕ การย้ายพนักงานส่วนตาบลให้ พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเป็นหลัก และความจาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของราชการประกอบด้วย
ข้อ ๑๕๖ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม
ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นตามข้อ ๑๕๕
ข้อ ๑๕๗ การย้า ยพนั ก งานส่ว นต าบลไปดารงตาแหน่ งใด ต้อ งมี คุ ณสมบั ติเ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง กรณีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า วุฒิการศึกษาใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต)ทุกกรณี
ข้อ ๑๕๘ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
ในสายงานผู้ปฏิบัติ ให้พนักงานส่วนตาบลที่จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งใหม่
โดยไม่ จาเป็น ต้องเป็ น ผู้ไ ด้ป ฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับ งานนั้น หรือ งานอื่น ที่เ กี่ยวข้อ งมาก่อ น แต่ใ ห้
ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบลในการเลื่ อ นระดั บ ในต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์ ( เลื่อนไหล ) ด้วย ซึ่งอาจทาให้พนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งใน
สายงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ
เดียวกันต้องแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๕๙
(๒) การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นต่างระดับ
กัน และมิใช่เป็นการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๓) ให้พนักงานส่วนตาบลผู้ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไป
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น
(๔) ให้พิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ก่อนเป็นลาดับแรกหากไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้ายจึงพิจารณาจากพนัก งานส่วนตาบลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นเป็นลาดับถัดไป
(ก) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ผู้อานวยการกองหรือ
เทียบเท่าปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประเมินบุคคลเพื่อ
ความเหมาะสมกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(ข) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น จะต้องได้คะแนน
จากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(ค) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการ
ประเมิ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนรวมกั น แล้ ว จั ด ท าบั ญ ชี เ รี ย งตามล าดั บ คะแนนรวมเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) เห็นควรกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบก็อาจพิจารณา
กาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มี
อายุ ๑ ปี นั บ แต่ วัน ที่ คณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบลจังหวั ด เห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้ ง
เรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว
(ง) การแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นโดยการ
โอน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดของผู้ข อโอนเป็นผู้ประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้
องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนดาเนินการต่อไป
(๕) การย้ายพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ขึ้นไป ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๘๖ ถึง ข้อ
๑๐๑ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การย้ายผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ ขึ้นไปหรือสายงานนักบริหารงาน ให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งเป็นสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๓ ขึ้นไปจะต้องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน และมีคุณวุฒิตรงตามที่กาหนดไว้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
(ข) การย้ายพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณวุฒิที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ตาม ข้อ ๗๙
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๐
(ค) การย้ายพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและไม่เคยดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่อยู่ในสายงานที่จะย้าย
และบัญชีการสอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก
(๖) การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( เลื่อนไหล ) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นจะต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๑๕๙ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใด ให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารให้กระทาได้ ดังนี้
(๑) การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้บริหารไปดารงตาแหน่ง
ในสายผู้บริหารตาแหน่งอื่น จะต้องย้ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตั้งใหม่และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
(๒) การแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้ปฏิบัติงานไปดารง
ตาแหน่งในสายผู้บริหารให้ดาเนินการโดยวิธีการณ์สอบคัดเลือกตามข้อ ๘๖ ถึงข้อ ๑๐๑
ข้อ ๑๖๐ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่ง
ของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ และต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ตาแหน่งสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่
ข้อ ๑๖๑ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่ ต่ากว่ าตาแหน่ งสายงานเดิม หรือมีร ะดับต่ากว่าเดิม หรือย้ายพนัก งานส่วนตาบลใน
ตาแหน่งสายผู้บริหารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายผู้ปฏิบัติงาน ให้กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
ในการย้ายพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.
จังหวัด) ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้
ได้ รับ เงิน เดือ นในอัน ดั บเงิน เดือ นส าหรั บ ตาแหน่ งที่ ไ ด้รั บ แต่ งตั้ ง ในขั้ นที่ เที ย บได้ ตรงกั น กับ ขั้ น
เงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับ เมื่อ
ได้รับแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอัน ดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
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๖๑
ข้อ ๑๖๒ ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ให้คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตาแหน่งที่กาหนด
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้วย ซึ่งอาจทาให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมีระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้อ ๑๖๓ เมื่อมีคาสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว ให้ผู้
บังคับ .บัญชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าว ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นทราบ
ในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต่อไป

หมวด ๗
การโอน
 ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจาก
พนักงานส่วนตาบล ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ
การคั ดเลื อ กเพื่ อ แต่ งตั้ ง ให้ ดารงต าแหน่ ง ในระดั บที่ สู ง ขึ้ นนั้ น ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. ) กาหนด
(๒) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่ตาแหน่งว่าง ตามข้อ ๑๗๑
(๓) ผู้ข อโอนโดยการสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกัน และระดับเดียวกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๗๕
(๔) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตามข้อ ๑๗๕ หรือ
ข้อ ๑๗๖
(๕) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนึ่งไปดารงตาแหน่ง ในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง ตามข้อ ๑๕๓ หรือ ข้อ ๑๗๖
วรรคสาม
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๑๖๕ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลหรือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
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๖๒
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้สอบ
แข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกนั้นเป็นพนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันสอบ
คัดเลือกได้หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖๖ ในการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้สอบแข่งขันได้ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณี พิเศษที่
ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดาเนินการ ดังนี้
กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์ การบริหารส่วน
ตาบลของผู้ที่จะโอน เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลนั้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณีการโอนต่างจังหวัดกันให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้งหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด
) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบและให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอน
เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖๗ ในการออกคาสั่งรับโอนพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะ
รับโอน และการออกคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วน
ตาบลสังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) ของแต่ละแห่ง ตาม
ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่งการรับ
โอนพนักงานส่วนตาบลและการให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่โดยกาหนดให้มีผล
ในวันเดียวกัน
ข้อ ๑๖๘ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่าหรือ
เท่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่ได้รับอยู่เดิม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๓
(๒) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิมและผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่า
หรือเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกั นกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
แต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
(๓) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือ นสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไ ม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทีย บได้ตรงกันกั บขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเที ย บขั้นเงิน เดือ นแต่ล ะอัน ดับ ที่พ นัก งานส่วนตาบลจะได้รั บเมื่อได้รั บการแต่ง ตั้งให้ด ารง
ตาแหน่งท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันนั้น

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๑๗๐ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามที่กาหนด
ในหมวด ๓ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
 ข้อ ๑๗๑ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๕๓ และข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นส่วนรวมเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้วและองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับโอนได้เสนอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๔
ข้อ ๑๗๒ ในการพิจารณาการโอนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๑๗๑ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนจานวนไม่น้อยกว่า ๗
คน ดังนี้
(๑) กรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
(ก.อบต.จังหวัด) ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควร
(๒) นายกขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีตาแหน่งว่างหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๓ คน
เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการ ตาม(๒) ให้แต่งตั้งผู้
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตาม
(๓) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ในสังกัดส่วนราชการนั้น หรือนายอาเภอในจังหวัดนั้น
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้คณะกรรม
การพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)หรือผู้ทรง คุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้มีประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ด้านกฎหมายและงานด้านท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งไม่
ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทาหน้าที่ในงานด้านธุรการ
ต่างๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๗๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือกและการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๕
ตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและ
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผล
การคัดเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
อาจโอนสั บเปลี่ยนตาแหน่ ง พนั ก งานส่วนตาบลในต าแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมั ครใจของ
พนั ก งานส่ วนตาบลผู้โอน และนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลขององค์ ก ารบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้อง ได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็น ชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนั ก งานส่ วนต าบลอื่น มาแต่งตั้งให้ด ารงตาแหน่ งผู้ปฏิบั ติงานในองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล อาจกระทาได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนนัน้ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลออก
คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนัก งานส่ วนตาบลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจ
กระท าได้ต่อเมื่อพนั ก งานส่วนตาบลผู้นั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยกาหนดให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้ น
เงิน เดือนแต่ละอัน ดับที่ พนั ก งานส่ วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งท้ าย
ประกาศนี้ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
กรณีพนั ก งานส่วนตาบลผู้ ใ ดได้รับอนุญาตจากนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลให้ ไป
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้นั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้
พ้นตาแหน่ง โดยออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งวันเดียวกับคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๖
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรให้ชลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลสามารถมีมติเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับคาสั่งรับโอนจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอื่ น หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ จ ะรั บ โอน โดยไม่ ต้ อ งขอ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลทราบ
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๖ ลว ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

 ข้อ ๑๗๖ กรณีความปรากฎต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ว่ามี เหตุผ ลความจ าเป็ น เพื่ อให้ ก ารบริห ารงานขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล และการปฏิบั ติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตาบล ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงาน
ส่วนตาบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งคณะอนุ
กรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน ๓ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน ๓ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน ๓ คน อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นตาบลจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น
และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล(ก.อบต.
จังหวัด)ภายใน ๔๕วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง
(๒) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )พิจารณาผลตรวจสอบ
ข้อเท็ จจริงแล้ว หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจาเป็นอันสมควร ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้พนักงานส่วนตาบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติเป็นประการใดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่เกี่ยงข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้นภายใน ๔๕ วัน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๗
(๓) มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)ตาม(๒)ให้ถือเป็นที่สุด
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ ลว ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓

ข้อ ๑๗๗ กรณีมีปัญหาขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตาบลกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงานส่วนตาบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน
จังหวัดเดียวกันได้ตามข้อ ๑๗๖ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เพื่อพิจารณา
ในกรณีมีตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงหลายตาแหน่งพร้อมกันใน
หลายองค์การบริหารส่วนตาบลและในหลายจังหวัด เพื่อประโยชน์ของราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยรวมและเพื่อให้พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่งมีโอกาส
โอนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยกันได้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อาจพิจารณาและมีมติตามที่คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.
อบต.จังหวัด ) และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร้องขอในการโอนพนักงานส่วนตาบล โดยให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตาม
มติ นั้น
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต) ตามวรรคหนึ่ ง
และวรรคสองให้พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่ว นตาบล เหตุผล
ความประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นผู้รับเรื่องราว และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ข้อ ๑๗๘ การโอนพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๑๖๔ ข้อ ๑๗๑ ข้อ ๑๗๕ ข้อ ๑๗๖ และ
ข้อ ๑๗๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว
ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑๖๔ หรือตาแหน่งที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งใด ตามข้อ ๑๗๑ ข้อ ๑๗๕ ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๗ และ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมมีคาสั่ งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ ให้กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งโอนพนักงานส่วนตาบลและการสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๘
หมวด ๘
การรับโอน
 ข้อ ๑๗๙ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราการประเภทอื่น ที่ไม่
ใช้ข้าราชการการ เมืองหรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยกรณีพิเศษตามข้อ๑๑๖(๒) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และ
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ผู้นั้นได้รับเงิน เดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ ได้รับอยู่เดิมแต่ถ้า ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้
ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับ ขั้น
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้
นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงิน เดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริ หาร และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาให้รับ
โอน และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารงตาแหน่งในระดับที่
ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดใน
หมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๑๘๐ ในกรณี อ งค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลมีเ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ แ ก่ ร าชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจขอรั บ โอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ
ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอน
มาแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบลในต าแหน่ ง ผู้ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอ
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) โดยให้ ชี้ แจงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงาน
ส่ วนตาบลส่ วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)เป็นผู้กาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานส่วน
ตาบลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและความชานาญในระดับเดียวกัน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๖๙
ข้อ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับ
โอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้
กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอนต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(๓) ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หรือไม่เคย
ได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
ให้ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้นั้ น
จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(๔) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้อง
ประเมินบุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกใน
ตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
 ข้อ ๑๘๒ ทวิ กรณีการโอนพนักงานส่วนตาบลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่ น หรือ ข้ าราชการประเภทอื่ น เมื่ อองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลได้ รับ แจ้ งการรั บโอน
พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือส่วนราชการอื่น ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อขอความเห็นชอบให้พ้น
จากตาแหน่ง โดยกาหนดวันออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกันกับวันรับโอน เมื่อมีคาสั่ง
รับโอนแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๖ ลว ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๐
ข้อ ๑๘๓ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางาน
ของผู้ที่โ อนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นนั้นเป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
หมวด ๙
การเลื่อนระดับ
ข้อ ๑๘๔ การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นให้
เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่ง ขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๘๕ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ
แต่งตั้ง ตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและ
แต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือก ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
ความประพฤติและประวัติการรับราชการซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ ๑๘๖ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดั บที่สูงขึ้น
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้เลื่อน และแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑)เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ ให้ดารง
ตาแหน่งนั้น
(๒) การเลื่อนกรณีดังกล่าวจะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(๓) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือก
(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )

ข้อ ๑๘๗ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่ง
ในสายผู้บริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๑
(๒) คุณสมบัติเป็ นผู้ มีคุณ สมบัติต รงตามคุณสมบั ติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง

(๓) วิธีการหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกให้ถือปฏิบัติตามข้อ๘๖ ถึง ข้อ๑๐๑
(๔) การแต่งตั้ง ให้ นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๑๘๘ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับคัดเลือก
(๑) เลือ่ นและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น

(๒) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูงได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น

(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(๔) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการ
และแบบประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
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(๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ในการดาเนินงานตามวรรคแรก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีคาสั่งเลื่อนและ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น กรณี ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า สามารถเลื่ อ นระดั บ สู ง ขึ้ น ได้
กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผู้ขอเลื่อนระดับเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ข้อ ๑๘๙ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
(๑) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับ
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๑๖ (๑)
(๒) ได้รับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๑๖ (๒)
(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือก
(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อน และแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ งที่
กาหนด เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒
(๑) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไปและกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่ มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศให้กาหนดตาแหน่งได้ถึง
ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ๑–๓ หรือ
ระดับ ๔ สาหรับระดับ ๕ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ อาจปรับเป็นตาแหน่งระดับ ๒–๔หรือ
ระดับ ๕ สาหรับระดับ ๖ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

(๒) ตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านและกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ๖
ดังนี้
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(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๑–๓
หรือระดับ ๔ หรือ ๕
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๒–๔
หรือระดับ ๕ หรือ ๖
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งตาม (๑) และ (๒) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าทีต่ าแหน่งนั้นสังกัด
(๓) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งตาม (๑) และ (๒) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ให้เป็นระดับ ๕ และตาแหน่งในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้เป็นระดับ ๖ ตาม (๑) ให้ดา เนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มี
ผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่
จะต้องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต) กาหนด
(๔) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบ
ประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ )
ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และตาแหน่ง
ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่านั้น
(๕) ในการด าเนิ น การเพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า ว ในชั้ น แรกต้ อ งมี ค าบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัม ภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๖) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
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(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น
(๗) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะ
แต่งตั้ง และ
(ข) เป็นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใน
ระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดย
ไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา ๖
ต้องเป็นนายช่างโยธา ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นต้น ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี
แต่นับรวมหลายๆ ช่วงเวลาแล้วครบ ๒ ปี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) อนุโลม
ให้นับเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ๑) หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ
๒)หรือเทียบ ได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖

๙ ปี
๘ ปี

๑๑ ปี
๑๐ ปี

๑๓ ปี
๑๒ ปี

๖ ปี

๘ ปี

๑๐ ปี

๗ ปี
๖ ปี

๙ ปี
๘ ปี
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- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าว
ได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกัน
การพิจารณาคุณวุฒิตาม(ค)ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.๗ ก่อนจึงจะนาคุณวุฒินั้นมา
ใช้ในการพิจารณาได้
(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าขั้น ๗,๒๖๐ บาท
และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๖,๘๙๐ บาท
- เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าขั้น ๘,๘๗๐ บาท
และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๘,๔๓๐ บาท
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าขั้น ๑๐,๙๑๐บาท
และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๑๐,๙๑๐ บาท

(๘) วิธกี ารเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีก ารปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและ
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม
ในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
(ข) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตาแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
ประธานและผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้า
สานัก ปลัดองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจ
หน้าที่
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๖
พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภทจานวน
ผลงานลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้ สอดคล้อง
กับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
ให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล เป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายในกาหนด ๑ เดือน หลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 (๑) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๓ - ๕
หรือ ๖(ว)หรือ ๗ (วช) สาหรับระดับ ๗ (ว) ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งก่อน
ทั้งนี้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับ
กองหรือเทียบเท่าที่พนักงานส่วนตาบลแห่งนั้นสังกัด ยกเว้นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดเห็น
ว่าเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฎิบัติในระดับ ๖ว ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและคุณสมบัติครบถ้วนที่
จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ๗ ว หรือระดับ ๗ วช ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขอปรับปรุงระดับตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นการ
เฉพาะราย แม้ว่าเมื่อปรับปรุงระดับตาแหน่งแล้วจะมีระดับตาแหน่งที่สูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๖ ลว ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

(๒) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบกาหนดตาแหน่ง
และระดับตาแหน่งตามข้อ (๑) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้น
การจะปรับตาแหน่งใดให้เป็นระดับ ๗(ว) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๗
(๓) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบ
ประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓) ซึ่งใช้สาหรับ
การปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นเป็นระดับ ๗(ว) เท่านั้น
(๔) ในการดาเนิ นการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวในชั้นแรกต้องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนัก งานส่วน
ตาบลผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๕) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๖ (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๗ (ว) ของสายงานนั้น
(๖) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งและ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ระดับ ๖
ระดับ ๗
๖ ปี
๗ ปี
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๔ ปี
๕ ปี
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
๒ ปี
๓ ปี
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรือเคย
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.)กาหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่า
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๘
ดังกล่าวได้ตามบัญ ชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ งตั้ ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง นั้น เท่ านั้ น และให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุณ วุฒิ เ พิ่ม เติม ภายหลั ง จากการบรรจุ เข้ า รับ ราชการจะต้ องยื่น ขอบั น ทึก เพิ่ ม ลงในบั ตรประวั ติ
พนักงานส่วนตาบลก่อนจึงจะนาวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าขั้น ๑๐,๙๑๐
บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๑๐,๙๑๐ บาท
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๔๒๐
บาทและได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๔๒๐ บาท

(๗) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ คณะกรรม การ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญ
ถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(ข) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)แต่งตั้งคณะ กรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่ง
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน กรณีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ ดาเนินการ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ท รงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการ โดยให้ข้าราชการพลเรือนหรือ
พนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ กรณีที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ ดาเนินการ ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็น
กรรมการ โดยมีหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่

- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๗๙
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
(๘) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อน และแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯภายในกาหนดหนึ่งเดือนหลัง จากที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๙๒ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารใน
ระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดย
วิธีการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ ๑๙๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๖ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๗
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

(๒) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๘
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป

ข้อ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้ นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๐
และเงื่อนไขการคัดเลือกที่กาหนดในหมวด ๔ สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบ
ประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในหมวด ๑๒
ข้อ ๑๙๕ การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๙๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เลื่อ นและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผ่านการคัดเลือก
ข้อ ๑๙๖ การกาหนดให้ได้รับเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือน
ที่กาหนดในหมวด ๓
ข้อ ๑๙๗ การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลที่มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป
หมวด ๑๐
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ ๑๙๘ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบจะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดย
คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยและการ
ปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๐๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๑
 ข้อ ๒๐๑

ในหมวดนี้

" ปี " หมายความว่า ปีงบประมาณ
" ครึ่งปีแรก " หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
" ครึ่งปีหลัง " หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
" ครึ่งปีที่แล้วมา " หมายความว่าระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่
กรณี
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘


ข้อ ๒๐๒ ให้ผู้บั งคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผลการปฏิบัติงานของพนั ก งานส่วนตาบลปีละสองครั้ง ตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐๓

การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครัง้ ที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก
โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สองเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง
โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘

 ข้อ ๒๐๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐๕

พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ในแต่ละ
ครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้ว ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบั ติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๒
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบตั งิ านวิจยั ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั หิ น้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการไม่นอ้ ยกว่าสีเ่ ดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือผู้ได้รับมอบหมายกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและ
สภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ
สามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิ
อาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ห รือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วัน
ลาป่วยตาม(๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทาการ
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐๖

พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้ง ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และอยู่
ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๓
(๑) ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีไ่ ด้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติ งานโดยมีความคิดริ เริ่มในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง หรือได้ค้นคว้ า หรื อ
ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตาม
ความคิดริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบตั งิ านทีม่ ภี าระหน้าทีห่ นักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่ ทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบาก
เป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จ
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐๗

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ดาเนินการตามข้อ ๒๐๒ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและ
ครั้งที่ สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติ ก รรมการมาทางาน การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น ข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๐๘

การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมา
เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๕ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ พนั ก งานส่ ว นตาบลผู้ใ ดโอน เลื่ อนตาแหน่ง ย้ าย สั บ เปลี่ย นหน้า ที่ไ ปช่ ว ย
ราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๔
หรือลาไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (๘) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการ
ปฏิบตั ริ าชการและการปฏิบตั งิ านของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘


ข้อ ๒๐๙ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐๗ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการให้เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขัน้ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงิ นเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปี
แรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสาหรับปี
นั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนตาบลผู้ นั้น
เป็นจานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานส่วนตาบลผู้ นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบากและ
งานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็น
ผลดีแก่ประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
จานวนเงิน ที่ จะใช้เลื่อ นขั้น เงิน เดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงิ นเดือนครึ่งปีห ลัง
พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และ

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๕
ไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘

 ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งในครึ่งปี
ที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (๙) (ช) ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๑๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะนาเอาเหตุที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูก

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนในกรณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงหรื อ ถู ก ฟ้ อ ง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่ได้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘


ข้อ ๒๑๒ ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทั ณฑ์และถู ก ศาลพิพ ากษาในคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรื อ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่ง
ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๑๓

ในกรณีที่ผลพิจารณาทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว มีผลทาให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
กาหนดนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
เสียใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ

๒๑๔ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดแต่ผู้นั้นจะต้อ งพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งเลื่อน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๖
ขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ผู้นั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปี
สุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ

๒๑๕ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม
หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคาสั่ง
เลื่อนขั้น เงิน เดือนในแต่ละครั้ง ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ผู้นั้ น
ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้ นได้พ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่
จะมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อน
นั้นก็ได้
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
 ข้อ ๒๑๖ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้น

ตามข้อ ๒๐๕ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทางาน
สายตามที่กาหนด แต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้ โดย
มีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย
 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘

ข้อ ๒๑๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๙๙ โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
หมวดนี้และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงิ นเดือนพนักงานส่วน
ตาบลทุกตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
ข้อ ๒๑๘ ในการกาหนดโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้ใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๒๑๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๗
คานวณบาเหน็จบานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการเป็นผูม้ หี น้าทีร่ ายงานและเสนอขอให้พจิ ารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรค
หนึ่งให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของ
พนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย
๒.รายงานเหตุที่ พนัก งานส่วนตาบลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๓. ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
๔. สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
๕. เอกสารอืน่ ๆ ที่มีความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจานวนไม่เกิน ๓ คนประกอบด้วยปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการ
ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ
ข้อ ๒๒๒ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงิ น
เดือนกรณีพิเศษตามข้อ ๒๒๐ โดยให้พิจารณา ดังนี้
พนักงานส่วนตาบลผู้นนั้ ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย
หรือจากความผิดของผู้ตาย
ความเห็นในการพิจารณาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญ

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๘
ข้อ ๒๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๒๒ แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคานวนบาเหน็จบานาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๒๒๔ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ผู้ถึงแก่
ความตายเนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มี
อานาจสั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ ๒๒๓ โดยให้มีผล
เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญเท่านั้น
หมวด ๑๑
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๒๕ ให้กาหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลชั้น ๑ กาหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาด
ใหญ่
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลชั้น ๒ และชั้น ๓ กาหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดกลาง
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลชั้น ๔ และชั้น ๕ กาหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดเล็ก

ข้อ ๒๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้ แก่องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น และกฎหมายอื่นที่ กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่องค์ก าร
บริหารส่วนตาบล
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึง ความต้องการ และความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอืน่
ให้สว่ นราชการตาม (๑) มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘๙
ข้อ ๒๒๗ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามข้อ ๒๒๖ วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนี้
(๑) กองคลัง หรือส่วนการคลัง
(๒) กองช่าง หรือส่วนโยธา
ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่
(๑) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร
(๒) กองหรือส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๓) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) กองหรือส่วนราชการอื่นตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๒๒๙ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดกองหรือ
ส่วนราชการอื่น ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๒๒๙ ในการประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๓๑ ให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล จั ด ท าเป็ น ประกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยให้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) กองคลังหรือส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การ
รับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางาน
เกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน เงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ เงิ น อื่ น ๆ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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๙๐
(๓) กองช่าง หรือส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ
การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งาน
การก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓๐ การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตั้ งขึ้น ให้
กาหนดให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายกาหนดหรือภารกิจ
หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลต้องปฏิบัติ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
ต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล
นั้น
ข้อ ๒๓๑ การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตาบลดังนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนราชการภายในให้ พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสม และ
ความจาเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งฝ่ายกลุ่มหรือชื่องาน
อื่นใดเป็นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถงึ ภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น
(๒) การก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการภายในที่ ไ ด้
จัดแบ่งนั้น จะต้องกาหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่นและต้องอยู่ภายในกรอบ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ ๒๓๒ การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๒๒๙ และ
ข้อ ๒๓๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ลงนามใน
ประกาศใช้บังคับต่อไป
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๙๑
ข้อ ๒๓๓ การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเหตุผล
ความจาเป็น และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการดังนี้
(๑) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอืน่
(๓) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้
(๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิตาม (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการนัน้
(๕) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่
โดยกาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบกองหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในตามข้อ ๒๓๒
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึง
ภารกิจอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนดลักษณะ
งาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาลังของ
พนักงานส่วนตาบล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๓๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาการขอ
จัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการตามข้อ ๒๓๓ แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุง การกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ยมา
จากกองหรือส่วนราชการอื่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับและดาเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
(๒)กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับและดาเนินการตาม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(๓) กรณีมีมติเป็นประการอื่นใดให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามมติ
ของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น
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๙๒
ข้อ ๒๓๕ อานาจหน้ า ที่ ข องนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ในการควบคุ ม และ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๓๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญ
ของแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของส่ วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกากับเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้มีรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองปลัดองค์ การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลมอบหมาย
ข้อ ๒๓๗ ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมีหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ ๒๓๘ ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ ๒๓๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล การ
กาหนดให้ ตาแหน่งพนั กงานส่วนตาบลตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญ ชา
พนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการใด ฐานะใดให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายโดยทาเป็นหนังสือ
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๙๓
ข้อ ๒๔๐ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจในการสั่งการอนุญาต การ
อนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล อานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ
หรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้า
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการ
มอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้กรรมการบริหารองค์การบริห าร
ส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้
พนักงานส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๒๔๑ เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ ๒๔๐ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้อง
รับมอบอานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ ๒๔๒ ในการมอบอานาจตามข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๑) และ (๒) ให้ผู้มอบอานาจ
พิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติร าชการของ
ผู้รับมอบอานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ ๒๔๓ การรัก ษาราชการแทนนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล ในกรณีที่ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
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๙๔
ข้อ ๒๔๔ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
กรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลายคน ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนใดคนหนึง่ เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่ง
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่ง
ข้อ ๒๔๕ ภายใต้บังคับดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่ง
ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
คนใดคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๒๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย
หรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔๗ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือน
อานาจนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลอื่น เป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือ
ผู้ช่วยพ้น จากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับ
หน้าที่
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๙๕
ข้อ ๒๔๘ ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและ
การรัก ษาราชการแทน ให้ น ายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล มีอานาจสั่งให้พนัก งานส่วนตาบลที่
เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุดให้รักษาการในตาแหน่งนั้น
ผูร้ ักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น ใน
กรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คาสั่ งผู้บังคับบั ญ ชาแต่งตั้งให้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรื อให้มีอานาจหน้าที่ใด ก็ใ ห้
ผู้รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการใน
ตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๒
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
การสั่งพนักงานส่วนตาบลประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๔๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลเป็ น การชั่ ว คราว โดยให้ พ้ น จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ ดิ ม ได้ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้
ต่างให้และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนหรือ
อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คาพิพากษาถึ งที่ สุ ดนั้ น ได้ความประจัก ษ์ชัด อยู่แล้วว่า การกระท าหรือละเว้นกระทาการนั้ น เป็ น
ความผิดวินัยร้ายแรง
(๓) เมื่อพนักงานส่วนตาบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรและการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๙๖
(๔) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับวินั ย การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึ ก
ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(๕) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนใน
กรณี ถู ก กล่ า วหาหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มส าหรั บ
พนักงานส่วนตาบล
(๖) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกแต่ งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
หรือมีการใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอัน ที่ จะปฏิบัติราชการบกพร่องในหน้า ที่ราชการหรือประพฤติ ตน ไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(๗) เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่
สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวน
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูลและถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๘) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ
(๙) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(๑๐) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(๑๑) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๒๕๐ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว ให้
แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี้
(๑) คาชี้แจง เหตุผลความจาเป็น และประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่ง
ประจาองค์ การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙)และ(๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้ลา
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๙๗
(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ งให้
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐)
ข้อ ๒๕๑ การสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว
ให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลสั่งได้ตามมติของคณะกรรมการพนั ก งานส่วนตาบล(ก.อบต.
จังหวัด) เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา เว้นแต่กรณีสั่งประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา เมื่อ
มีก ารสั่ งพนั ก งานส่ วนตาบลผู้ใ ดให้ ประจาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแล้ว และถ้านายกองค์ก าร
บริห ารส่ วนตาบล เห็ น ว่ายัง มีเหตุผ ลความจาเป็น พิเศษที่ จะต้องสั่งให้ผู้ นั้นประจาต่อไปอีก เกิ น
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.จังหวัด)ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่ อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่า
สามสิบวันเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรม
การพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความตามข้อ ๒๕๒(๑)และ(๒)มาใช้
บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕๒ ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการ
ชั่วคราวตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) (๑๐)หรือ (๑๑)หากองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่ง
ผู้ที่ถูกสั่งให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามข้อ ๒๕๐
(๑) และ (๒) และให้เสนอขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มใหม่ เพื่ อรองรับ
พนักงานส่วนตาบล ผู้ถูกสั่งให้ประจาดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หาก
ตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น ให้ประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และ
ให้นาความที่กาหนดในข้อ ๒๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕๓ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งผู้ใดให้ประจาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลโดยมีเหตุผลความจาเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็นหรือครบกาหนดเวลาตามข้อ
๒๕๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๙๘
( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๕๔ การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนการดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบลที่ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม

ส่วนที่ ๒
การสั่งพนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลในส่วน
ราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตาบลเดียวกันเป็น
การชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นด้วย
ข้อ ๒๕๖ ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความ
จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจ
สั่ ง ให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลไปช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอื่ น ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิด
ความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเป็นหลักและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตาบลได้
ทาความตกลงกันโดยทาเป็นหนังสือ
(๒) พนักงานส่วนตาบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะ
ไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(๓) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นด้วย
(๔) การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราว
ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือนและในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และเมื่อ
ครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดโดยเร็ว
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๙๙
ข้อ ๒๕๗ การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล

ส่วนที่ ๓
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ร ะเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้อ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๒๕๘ ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบ
ถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์ก ารบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
กาหนดเป็น หลั ก สู ตรหลัก และเพิ่มเติม หลัก สูตรตามความจาเป็น ที่องค์ก ารบริ หารส่วนตาบล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและการ
ฝึกภาคสนาม
ข้อ ๒๖๑ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๐
ข้อ ๒๖๒ การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
นี้ ให้กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้ดาเนิน
การดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลบรรจุใหม่และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการควบคู่กันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การงบ
ประมาณสื่อการ ฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรมและกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะเข้ารับการอบรม
(๔) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและ
ติดตามผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้า
รับการพัฒนาและติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่ มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๖๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้าย
หรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ ๒๖๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผทู้ ี่เหมาะสมดาเนินการโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาดาเนินการหา
ความจาเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
หรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ ๒๖๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานัน้ ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปเช่นระเบียบกฏหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆเป็นต้น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๑
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความ สามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีดงานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ข้อ ๒๖๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึงการศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็นได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

(๒) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่นการให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น
(ข) วิธีก ารพัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญ ชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้า
ร่ ว มสมทบกั บ หน่ ว ยราชการอื่ น หรื อ ว่ า จ้ า งองค์ ก รเอกชนที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญเฉพาะด้ า นเป็ น
ผู้ดาเนินการ
(๓) การติดตามและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด
และให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๒
ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทั กษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ ๒๗๐ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
(๔) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ / เลขานุการ

ข้อ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล

ข้อ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็นใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพั ฒนาพนักงานส่วน
ตาบลตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๒๗๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้องกาหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนตาบลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๓
ทุ ก ต าแหน่ ง โดยก าหนดให้ พ นั ก งานส่ว นตาบลต้องได้ รับการพัฒ นาทุ ก ต าแหน่ง ภายในรอบ
ระยะเวลา ๓ ปีของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านการบริหาร
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.จังหวัด) ดาเนินการเองหรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ
หรือดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็นความเหมาะสม ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม
การศึกษา หรือดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

ระยะเวลาด าเนิ น การพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ต้ อ งก าหนดให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
อย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้า
รับการพัฒนา
ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ
๒๗๑ แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๔
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการพัฒนา หลัก สูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับ
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ๓ ปีแล้ว ให้
องค์ การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๗๑ เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ด้วย
ข้อ ๒๗๙ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ตาม
ข้อ ๒๗๘ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่ ว นต าบลยั ง ไม่ เ หมาะสม ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนการพั ฒ นา
พนักงานส่วนตาบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสม
แล้วและได้แจ้งยื น ยัน แผนการพัฒ นาพนัก งานส่วนตาบลต่อ คณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบล
จังหวัด ให้คณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็ นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ ๒๘๐ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ตามแผนการพั ฒ นา
พนักงานส่วนตาบลที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๘๑ การพัฒ นาพนั ก งานส่ วนต าบลโดยการให้ ไปศึก ษาเพิ่ม เติ ม ในประเทศ
หมายถึ ง การเพิ่ มพูน ความรู้ ด้วยการเรีย นหรือการวิจัยตามหลัก สูต รของสถาบันการศึก ษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๕
ข้อ ๒๘๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้น ายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ ๒๘๓ พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่พน้ กาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) ผู้ไปศึก ษาขั้น ต่ากว่าปริญญาตรี ต้อ งมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ไปศึก ษาขั้ น
ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน๔๕ ปีนับถึงวัน
เริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๓) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็น
ผู้ที่มีความประ พฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อ ถู ก ฟ้ อ ง
คดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้อ งคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม
ประกาศกาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๕) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้หรือระเบียบอื่นมาแล้ว
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๒๘๔ การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษาโดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์
กับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งที่ ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตาบล(ก.อบต)
กาหนดเว้นแต่พนักงานส่วนตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเห็นชอบด้วย
(๒) จะต้ องไปศึก ษาในสถาบั นการศึก ษาที่ ทบวงมหาวิ ทยาลัย หรือกระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ ๒๘๕ พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิม่ เติม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๖
(๒) หลั ก สู ต รหรื อ แนวการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษาพร้ อ ม
หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้นๆ
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ทจี่ ะไปศึกษา
(๔) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๘๓ (๓)
ข้อ ๒๘๖ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษา
ให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจ
พิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่
เกิน ๒ ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความ
จาเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด)

ข้อ ๒๘๗ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
รายงานผลการศึก ษาให้ ผู้บังคับบัญ ชาระดับผู้อานวยการกองหรือเที ยบเท่าขึ้นไปทราบทุ ก ภาค
การศึกษา หากพนักงานส่วนตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษาหรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้

ข้อ ๒๘๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทาสัญญาให้พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่
ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวน
เงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา
ก็ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๘๙ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
โดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ส าหรับผู้ที่ ส าเร็จการศึก ษาในขั้นที่ สูงกว่ าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์ หรื อ
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๗
ข้อ ๒๙๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ า
ในกรณีใด ๆ ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ ๒๙๑ การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี้ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
เพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้อ ๒๙๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ไปศึกษา ฝึก อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ในต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ดังกล่าว ให้หมาย ความถึงองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๒๙๔ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาฝึกอบรมดู
งาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ
ข้อ ๒๙๕ การอนุมัติให้พนัก งานส่วนตาบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่าง
ประเทศก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
ตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละ
ตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึก ษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๔
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๙๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้ นเงินเดือน พัฒนาพนักงาน
ส่ ว นต าบล เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการและมี ห น้ า ที่ เ สริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๘
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลของงานที่ ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดย
จัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ข้อ ๒๙๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศนี้ มี
หลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสาเร็จ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
ข้อ ๒๙๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และ
นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การเลื่อนขัน้ เงินเดือน การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๒) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
(๓) การแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
(๔) การให้ออกจากราชการ
(๕) การให้รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ข้อ ๒๙๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณงาน
(๒) คุณภาพของผลงาน
(๓) ความทันเวลา
(๔) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(๕) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน
ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(๒) การรักษาวินัย
(๓) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ง
ต่างๆ ทั้งนี้โดยกาหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๐๙
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาใช้ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้อ ๓๐๐ ให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการกาหนดไว้
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดขึ้นด้วย
ข้อ ๓๐๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละ ๒ ครั้งตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ
(๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
(๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ ๓๐๒ การประเมินครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๓๐๓ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดลาดับ
ผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และผลการ
ประ เมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการ
ประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่๒
ข้อ ๓๐๓ ให้นาระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่
กาหนด สาหรับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้พนักงานส่วน
ตาบลได้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๓๐๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอานาจสั่ งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมี
องค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรเพือ่ ให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วน
ตาบลด้วยก็ได้
ข้อ ๓๐๕ ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่กาหนดในข้อ ๒๙๘ ด้วย
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๐
ข้อ ๓๐๖ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ผู้ประเมินต้องนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มี
การแก้ไขปรับ ปรุงการปฏิบัติงาน และกาหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น
ข้อ ๓๐๗ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนาไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไปเช่น ผลการประเมินครั้งที่ ๑ เก็บไว้ที่ผู้บังคับบัญชา ผลการ
ประเมิน ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับการประเมินแล้วให้เก็บสรุปผลการ
ประเมินไว้ในแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดรูปแบบการ
จัดเก็บเป็นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้
ข้อ ๓๐๘ ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลตามที่กาหนดนี้
สาหรับพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
ข้อ ๓๐๙ กรณีอื่นๆที่มีเหตุผลและความจาเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตาบลอาจร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธี การเพิ่มเติมตาม
ลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติ งานและอื่น ๆ ได้

ส่วนที่ ๕
การลา
ข้อ ๓๑๐ ในส่วนนี้
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจาการ
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรั บ
ราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความ
ตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์ก ารสหประชาชาติใ ห้
หมายความรวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้
รักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๑
" การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ การไปปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารต่ า งประเทศ การไปปฏิ บั ติ ง านใน
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
หรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษา ฝึกอบรม และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความ
ต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ก ารสั่งให้ไปทาการซึ่ งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็ มเวลาทางาน ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ข้อ ๓๑๑ การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๓๑๒ ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตและอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ในกรณีที่ผู้มีอานาจ
อนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่
อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือ
ขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้อ ๓๑๓ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรื อลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๒
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๓๑๔ การนับวันลาตามประกาศนีใ้ ห้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลาและคานวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อ ยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฏหมายว่า
ด้วยการสงเคราะห์พนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วัน
ลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด
ให้นาใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
พนักงานส่วนตาบลที่ถูกเรียกกลับเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลา
เป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ
พนักงานส่วนตาบลซึ่งได้รับอนุ ญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า
การลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ข้อ ๓๑๕ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาบัญชี
ลงเวลาการ ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้าย
ประกาศนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือ
วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็น
อย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติ
ราชการได้ด้วย
ข้อ ๓๑๖ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรื อจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลา
ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๑๗ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๓
การอนุ ญ าตของนายกองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลตามวรรคหนึ่ ง เมื่ออนุ ญาตแล้วให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบด้วย
ข้อ ๓๑๘ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเอง
โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถาน
ที่ตั้งปกติ ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้
มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทันทีในวัน
แรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมาปฏิบัติ
ราชการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้น ไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่
สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติ
ราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๓๑๙ การลาแบ่งออกเป็น ๙ ประเภท คือ
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลากิจส่วนตัว
(๔) การลาพักผ่อน
(๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๖) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๗) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตกิ ารวิจัย
(๘) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๙) การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๒๐ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะ
เสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๔
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มี
อานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วันไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มี
อานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไป
รับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ ๓๒๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมี
สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่ คลอดก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์ จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต
อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ค รบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลา
คลอดบุตร
ข้อ ๓๒๒ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาเป็นไว้
แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มี อานาจอนุญาตทันทีใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๒๓ พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕
วันทาการ
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๑๑๕
ข้อ ๓๒๔ พนักงานส่วนตาบลที่ลาคลอดบุตร ตามข้อ ๓๒๑ แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่มี
สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ ๓๒๕ ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ ๓๒๔ ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้
มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ ๓๒๖ พนักงานส่วนตาบลมีสทิ ธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการเว้นแต่
พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง
๖ เดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัวแล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้งแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารและในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการแล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๓๒๗ ถ้าในปีใดพนักงานส่วนตาบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อน
ประจาปีแล้ว แต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สะสมวันทีม่ ิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้ แต่วันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจาปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ข้อ ๓๒๘ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๓๒๙ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดี ยว หรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๓๓๐ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามี
ราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
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๑๑๖
ข้อ ๓๓๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือพนักงาน
ส่ วนตาบลที่ นั บถื อ ศาสนาอิ ส ลามซึ่ง ประสงค์ จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓๓๒ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท
หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๓๓๑ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธฮี ัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอถอนวันลา ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลา
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๓๓๓ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานตัวต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับ
หมายเรี ยกเป็น ต้ น ไป และให้ ไปเข้า รับ การตรวจเลื อกหรือ เข้า รับการเตรีย มพลตามวัน เวลาใน
หมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรั บคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอไปตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๓๔ เมื่อพนักงานส่วนตาบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ ๓๓๕ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
สาหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๗
ข้อ ๓๓๖ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ให้ เสนอหรื อจั ด ส่ ง ใบลาต่อ ผู้ บัง คับ บั ญชาตามลาดั บจนถึง นายกองค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลเพื่ อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๓๓๗ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี ๒ ประเภท คือ
" ประเภทที่ ๑ " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึง่ กรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น
วาระที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น
(๒) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(๓) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ ๒ " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ ๑
ข้อ ๓๓๘ พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพนั กงานส่วนตาบลและปฏิบัติราชการประจาตลอดมาเป็นระยะเวลา
ติดต่อกั น ไม่น้ อยกว่าห้ าปีก่อนถึ งวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานใน
องค์การสหประชาชาติกาหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี
สาหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลังจากที่เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่๒ ครั้งสุดท้าย
(๒) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ ต้องมีอายุไม่เกินห้า
สิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้เสนอเหตุผลความ
จาเป็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๓๙ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นลาไปปฏิบัติ งานได้โดยถือว่าเป็นการไปทาการใดๆ
อันจะนับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปีสาหรับการไปปฏิบัติงาน
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๘
ประเภทที่ ๑ หรือมีกาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ โดยไม่ได้รับ
เงินเดือนเว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่า งประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับ
เงินเดือนจากองค์ก ารระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๓๔๐ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ ท าง
ราชการจะได้รับต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปทาการใดๆ อันจะ
นั บเวลาระหว่ างนั้ น เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่ าด้วยก า หนดหลัก เกณฑ์ก ารสั่ งให้
พนักงานส่วนตาบลไปทาการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ เกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้
บังคับ บัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย
ข้อ ๓๔๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปปฏิบัติงาน
ตาม ข้อ ๓๓๙ หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๔๐ แล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานและส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้อ ๓๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาสัญญาผูกมัดพนักงานส่วนตาบลที่ไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลา
หนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่
ทางราชการ ดังนี้
(๑) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณ
ด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
(๒) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญาให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม(๑)ลดลงตามส่วน

การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี้ เมื่อจัดทา
แล้วให้ส่งให้สานักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน ๑ ชุด
ข้อ ๓๔๓ พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบวัน นับแต่วันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และ
ให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๑๙
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๔๔ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่
เกินสองปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปีแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปีถ้าเกินสี่
ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๔๕ การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจ
อนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้ว
จะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ ๓๔๔ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฎิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ ๓๔๖ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๔๔
ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่ างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว
ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจาในประเทศไทยต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติง านในต่างประเทศ
อีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๔๔ ได้ใหม่
ข้อ ๓๔๗ กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กาหนดในส่วนนี้ให้นาเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ส่วนที่ ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๔๘ วัน เวลาทางานวันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของพนักงานส่วนตาบล
ให้ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรั ฐมนตรีกาหนดส าหรั บ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔๙ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุ ณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานส่วนตาบลโดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๐
ข้อ ๓๕๑ ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุก
ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๕๒ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การ
ทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล และการปฏิบัติการอื่นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล(ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๓๕๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วน
ตาบล หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตาบล และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึงการสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
(๒) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(๓) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๔) การสั่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบล การสั่งผู้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ
(๕) การสั่งให้ออกจากราชการ
(๖) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น
(๗) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่การ
แบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจั ดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่ออกคาสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) โดยส่งสาเนาคาสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ ๓ ฉบับ ไปให้ภายในห้า
วันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งหรือประกาศและสาหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม(๑) ให้ส่งทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๓๕๕ ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๑
ข้อ ๓๕๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
(๔) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๔) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งบริหาร ให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานไปยังคณะกรรม
การกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้นอย่างละ ๓ ฉบับ ไป
ให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ประกาศ

ข้อ ๓๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล
ทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตาบล ๑ ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )เก็บไว้แห่งละ ๑ ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล ลักษณะ รูปแบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติวิธีการบันทึ กรายการในทะเบียนประวัติและการจัดทาแฟ้มประวัติพนักงานส่วน
ตาบลให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕๖ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่าง
ประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตาบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น สมรส หย่าเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่อนุญาตหรือ
ได้รับแจ้งรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ภายในห้าวันทาการนับแต่วัน
อนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ ๓๕๗ ในหมวดนี้
“ ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตั้ง
ขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๒
“ ลูกจ้าง ” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะ ผู้ชานาญ
งานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
“ ลูกจ้างประจา ” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติ
งานที่มีลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และรับเงินค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“ ลูกจ้ างชั่วคราว ” หมายความว่า ลูก จ้างรายเดือน รายวันและรายชั่ วโมงที่จ้ างไว้
ปฏิ บัติงานที่มีลัก ษณะชั่ วคราว และหรือมีก าหนดเวลาจ้ าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้ างต้องไม่เกิ น
ปีงบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญในงาน
เฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีใบรับรอง
ความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว
“ เวลาทางานปกติ ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการหรือเวลาอื่นใดที่ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
“ วันหยุดประจาสัปดาห์ ” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอาจกาหนด
วันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้
“ วันหยุดพิเศษ ” หมายความว่าวันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ ค่าจ้างอัตราปกติ ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ ค่าจ้างรายเดือน ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ ค่าจ้างรายวัน ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ ค่าจ้างรายชั่วโมง ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวันทางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ ค้าจ้างนอกเวลา ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ ค่าจ้างในวันหยุด ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวัน และราย
ชั่วโมง กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ” หมายความว่าค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุด
พิเศษ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๓
“ เงินช่วยพิเศษ ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนสังกัด
“ ฝึกอบรม ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการ
เรียน การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้นและหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนา
ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“ ดูงาน ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ ๓๕๘ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๔
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ ๓๕๙ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจพิจารณายกเว้น
สาหรับลูกจ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๕๘ (๒) เป็นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต่ากว่ าสิบแปดปี และไม่
เกินหกสิบปี หรือการจ้างลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน มีอานาจพิจารณายกเว้นสาหรับลูก จ้างผู้ที่ขาด
คุณสมบัติตาม ข้อ ๓๕๘ (๒) หรือ (๑๐) เป็นรายบุคคลได้
เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓๕๘ (๗) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๔) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๑๑) หรือ (๑๒) ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๑๓)
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้วและมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะ
กระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้น
ให้เข้ารับราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ให้นาขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
ข้อ ๓๖๐ การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งของลูกจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๕
ข้อ ๓๖๑ ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนดตาแหน่ง
นอกเหนือจากตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตาบล(ก.อบต)กาหนดตามข้อ ๓๖๐ หาก
ตาแหน่งว่างลงให้ยุบเลิกหรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามข้อ ๓๖๐
ข้อ ๓๖๒ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่ งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานส่วนตาบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(๑) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล หรือ
ข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจาเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้าหรือเหมือนกับชื่อตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๓๖๓ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือ นกับลูกจ้างตามระเบียบกระทรวง
การคลังให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังตาแหน่งนั้น
ข้อ ๓๖๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กาหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
จาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่
เกินปีงบประมาณ
ข้อ ๓๖๕ การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้นลูกจ้างที่
รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด กาหนดว่าจะมีตาแหน่ง
ใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลัง
ของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ข้อ ๓๖๖ กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอานาจกาหนด
ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้
คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ ๓๖๗ การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่ วนตาบลแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทาและ
กาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๖
ข้อ ๓๖๘ ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนดตาแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาข้อกาหนดในประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล และประกาศกาหนดการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖๙ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้านสวัสดิการ
ของลูกจ้างมากเกินไปให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิมก่อนหากมีความจาเป็นต้อง
จ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้างลูกจ้างประจาให้
น้อยที่สุด โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ
ค่าจ้างของพนักงานส่วนตาบลและลู กจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๗๐ ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใดในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีจานวนเท่าใดให้เป็นไปตามความตกลงกับสานัก
งบประมาณ
ข้อ ๓๗๑ การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือก โดย
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๗๒ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
นายกองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลเป็นผู้ มีอานาจสั่งจ้ างลูก จ้ างในอัต ราค่าจ้ างขั้ นต่าสุดของ
ตาแหน่ง
ข้อ ๓๗๓ การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและ
ขั้นสูงของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๗๔ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล

ให้เป็นไปตาม

ข้อ ๓๗๕ การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้าง เพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือน
ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือนกรณีลูกจ้างประจาได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๗๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๗
(๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างประจา ให้ได้รับ
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างประจานั้น
(๒) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งพนั กงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้ นต่าของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น
(๓) ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้น
ต่า และขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควร
ข้อ ๓๗๗ การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ ๓๗๘ การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ของผู้
ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๓๗๑
ข้อ ๓๗๙ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.
อบต.)กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ ๓๗๖ (๓)
ข้อ ๓๘๐ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๓๘๑ การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกับหน่วยราชการอื่น
อาจกระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งหรือให้
พ้นจากตาแหน่งแล้วแต่ก รณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทางาน
ต่อเนื่องกัน
ข้อ ๓๘๒ ลูกจ้างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้วประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ หาก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งจ้างและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วนตาบล
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๓ ลูกจ้างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาในองค์การ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๘
บริหารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๔ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ ๓๖๐
ส่วนที่ ๓
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๓๘๕ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้
นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ ๓๘๖ วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การออกจากราชการ
ข้อ ๓๘๗ ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒)พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๙๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๕) ครบกาหนดการจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๕๘
วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๘ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๙ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล โดยอนุโลม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒๙
ข้อ ๓๙๐ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏว่า
(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๕๘
(๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยัน ตรายใด ๆ และเวลาได้ล่วงพ้น
ไปเกินหกสิบวันยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ ของตนหรือ
ประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอัน
ใด และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า สาหรับหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารสอบสวนให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย และการ
ดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล
แล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มี มลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกไล่ออก
(๗) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ ๓๙๑ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๙๐ ตามประกาศนี้
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๖
การลา
ข้อ ๓๙๒ การลาป่วยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๐
(๑) การลาป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่
เกินหกสิบวัน แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่าง
ลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้ งแต่เก้า
เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลา การ
จ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วัน
ทาการ
(๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้ าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ก) แล้ว
ยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้
ก็ให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลเท่าที่นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติ ทั้งนี้ถ้าเป็นลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจา
สัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ ลงความเห็นว่าไม่มีท างที่จะรัก ษาพยาบาลให้ห ายได้ก็ ให้พิจ ารณาสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าวใน (ก) ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจาก
ราชการตามมาตรฐานทั่ว ไปนี้ หากผู้ บังคั บบัญ ชาเจ้ าสังกั ดของลูก จ้ างประจ าผู้ นั้นพิ จ ารณา เห็นว่ า
ลูกจ้างประจาผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจาผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจาก
ราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ค) ลูก จ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข) แล้วยัง
ไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้ างอัตรา
ปกติได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ
ได้รับ ค่าจ้ างในวัน หยุ ด ประจ าสัป ดาห์ และถ้า แพทย์ ลงความเห็น ว่า ไม่มีท างที่จ ะรัก ษาให้ห ายได้ ให้
พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๑
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาเว้น
แต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แ ผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย เว้น
แต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๙๓ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัวรวมทั้งลาไปต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูก จ้างประจาให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจา
สัปดาห์
ลูกจ้างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ข้อ ๓๙๔ การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๙๕ ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน สามสิบ
วันทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทาการด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ ๓๙๖ ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธี
ฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่
กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ ป ระสงค์ จ ะลาอุ ป สมบท หรือ ลาไปประกอบพิ ธีฮั จ ย์ ให้ เ สนอใบลาต่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชา
ตามลาดับชั้นก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๒
ข้อ ๓๙๗ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับและวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(๒) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือ
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วไม่มา
รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้ นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่
เกินเจ็ดวันลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(๓) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไ ม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (๒) และ (๓) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๙๘
ประเภทการลานั้นๆ

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตาม

ข้อ ๓๙๙ การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๓๙๒ ข้อ ๓๙๓ ข้อ ๓๙๔ และข้อ ๓๙๕ ให้เป็นไปตามที่
กาหนดท้ายประกาศนี้
ส่วนที่ ๗
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ ๔๐๐ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้นและไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๓
ข้อ ๔๐๑ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิ บัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดหรือค่าอาหารทาการนอก
เวลาให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วนโดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๐๒ การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทินโดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือนถ้า
วันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจาเป็นที่
จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้ เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กาหนดโดย
จะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า
เดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ ายค่าจ้ างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไปจะต้องได้รับอนุมัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตาม
ความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กาหนดโดย
จะต้องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมงแต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ ๔๐๓ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๐๒ (๑) (ค)
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๔
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลา
ทางาน
ข้อ ๔๐๔ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษสาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้างลูก จ้าง
รายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๐๒ (๑) (ค)
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทางาน
ข้อ ๔๐๕ การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ ๔๐๐ ให้
ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลา หรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ ๔๐๒ และข้อ ๔๐๓
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้นให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๐๒ (๒) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุดหรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั้งปกติ เว้น
แต่ในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ ๔๐๖ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง ให้ถือ
เสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๗ ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้วินิจฉัยตามข้อ
๔๑๑ แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จ นถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็น
จานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๕
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๘ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการ
นั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติ งาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๙ ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ ๔๐๖ ถึงข้อ ๔๐๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย และ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตาม ข้อ ๔๐๖ หรือ ข้อ ๔๐๗ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้
เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ถ้าลูก จ้ างผู้ ตายมิไ ด้แ สดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่ งลูก จ้ างผู้ ตายได้แ สดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
(๔) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของ
ผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความ
ตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์ การบริหารส่วนตาบลหักค่าใช้จ่าย จากเงินช่วย
พิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ ๔๑๐ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปฝึกอบรม
หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับ
ค่าจ้ างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึก อบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้อนุมัติ ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓๖
ข้อ ๔๑๑ ลูก จ้ างประจ าที่ถูก กล่าวหาว่ากระท าผิ ดวินัย อย่ างร้ายแรงจนถูก ตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาและถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงที่สุดการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้ทราบ
คาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(๒) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิด และ ไม่มี
มลทินหรือมัวหมองให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(๓) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มีมลทิน
หรือมัวหมองหรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออกหรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของ
ค่าจ้างอัตราปกติ
(๔) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่ งพักราชการไว้ก่อนได้กระทาความผิดและถูกลงโทษ
ถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(๕) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี หรือ
กรณีถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่ าง
เวลานั้นหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (๒)(๓) และ (๔) ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่
ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้ทราบ
คาสั่งให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการไม่ถือ
เป็นอัตราว่าง
ข้อ ๔๑๒ ให้นาความในข้อ ๔๑๑ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคาสั่งให้ออกจากราชการหรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวน
ควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ ๔๑๓ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง หรือ
ปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไปตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(๑) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือ
ควรได้รับทราบคาสั่ง
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๑๓๗
(๒) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่ง
และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๓) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และ
เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิ
ให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้วให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด)กาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ ายค่าจ้างลูก จ้างให้สอดคล้องกั บกฎหมายหรือมติคณะรัฐ มนตรี ดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกั บ
ประกาศนี้
ข้อ ๔๑๔ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทา
ขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ ๔๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไข
และเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอและเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่ อ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใ ดไปต่ า งสั ง กั ด ให้ ส่ ว นร าชการเดิ ม มอบทะเบี ย น
ลูกจ้างประจาให้ลูกจ้างผู้นั้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึง
เปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือตรวจสอบรายการให้
ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๔๑๖ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอายี่สิบ
หกวันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็น เกณฑ์พิจารณา
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ ๔๑๗ ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑๘ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่วนตาบล และดารงตาแหน่ง ในสายงาน
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
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๑๓๘
ข้อ ๔๑๙ ผู้ใ ดเป็น ลูก จ้างขององค์ก ารบริหารส่ วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ดารงตาแหน่งนั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลา
การจ้างเช่นเดิม
ข้อ ๔๒๐ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ ๔๒๑ การใดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ มิได้กาหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้นาแนวทางหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ลงชื่อ สุนทร ริ้วเหลือง
( นายสุนทร ริ้วเหลือง )
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
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