
                                                      

 

  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  

จังหวัดปัตตานี 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัใิห้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ิน  ประกอบ
กบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 บญัญัตใิห้คณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับ
พนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร  
และอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล   และจะต้องอยูภ่ายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25 แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  (ก.อบต.)
ก าหนด  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัปัตตานี ในการประชมุครัง้ท่ี 9 /2545  
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน  2545..ได้มีมตปิระกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุคลส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล จงัหวดัปัตตานี.
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล”  

ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 24  ตลุาคม 2545  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับ
พนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล
ก าหนดบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
พนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลในสว่นท่ีมีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี ้ 
หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทก าหนดตามประกาศนี ้ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนีแ้ทน 



 2 

ข้อ 4 ในประกาศนี ้
“ ก.อบต.” หมายความวา่ คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ตามกฎหมาย 

วา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
“ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)”  หมายความวา่ คณะกรรมการ

พนกังานสว่นต าบลจงัหวดัปัตตานี ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
“ พนกังานสว่นต าบล ”  หมายความวา่  พนกังานสว่นต าบล  ซึง่ได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้

ตามประกาศนี ้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีต าแหนง่และได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารสว่นต าบล 

" พนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน ”  หมายความวา่  พนกังานเทศบาล  ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร   พนกังานเมืองพทัยา   ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และข้าราชการหรือ
พนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานสว่นต าบล    โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้  
ซึง่ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน   และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน น ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนกังานสว่นท้องถ่ิน 

“ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ข้าราชการพลเรือน   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภท
นัน้ นอกจากพนกังานสว่นต าบล  และพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัปัตตานี รักษาการตามประกาศนี ้  
และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้

        หมวด  1 
คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

ข้อ 6 ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   ต้องมีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะ
ต้องห้าม  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง  
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(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนด   ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6)  ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการ   หรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทัว่ไป   หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่น
ต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน    หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10) ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท า

ความผิดอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐาน

ทัว่ไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล   ตามกฎหมาย
วา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก   เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป  
หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล   ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ข้อ 7 ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล     ซึง่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 6   
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการ 
เป็นพนกังานสว่นต าบลได้ ในกรณี ดงันี ้

(1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6  (7)  (9)  (10)  หรือ  (14) 
(2)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6 (11) หรือ (12) ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการ 

เกินสองปีแล้ว  และมิใชก่รณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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(3) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ  6 (13 )  ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว  และมิใชก่รณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 8 ผู้ ท่ีเป็นพนกังานสว่นต าบล    ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม 
ตามข้อ  6  ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เว้นแตค่ณุสมบตัิตามข้อ  6  (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณี 
ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7 
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของ
ทางราชการท่ีจะได้รับ  และมตขิองคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ในการประชมุ
ปรึกษายกเว้นคณุสมบตัหิรือลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว    ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  ประชมุพิจารณาลงมต ิ   โดยจะต้องได้คะแนนเสียงส่ีในห้าของจ านวนกรรมการ 
ในท่ีประชมุ และการลงมตใิห้กระท าโดยลบั 

ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบตัิ   
หรือมีลกัษณะต้องห้าม คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณายกเว้น 
ให้เข้ารับราชการได้  ดงันี ้

(1) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามในการท่ีจะเข้ารับราชการเป็น
พนกังานสว่นต าบล  และเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อาจพิจารณา
ยกเว้นได้   ให้ผู้นัน้ย่ืนค าขอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณายกเว้น 
ในกรณีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้ มีเกียรติอนัควรเช่ือถือได้ 
ไมน้่อยกวา่สองคนเป็นผู้ รับรองความประพฤติ ให้ย่ืนค าขอและหนงัสือรับรอง  ตามแบบท้ายประกาศนี ้ 
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

(2) การขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา
ยกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้าม  เพ่ือสมคัรหรือกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังาน
สว่นต าบล จะย่ืนค าขอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีผู้นัน้ประสงค์จะเข้ารับราชการ
ก็ได้ 

(3) ในกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนค าขอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้สง่เร่ืองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณา หรือ  
กรณีย่ืนตอ่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้เข้ารับราชการก็ให้ด าเนินการสอบสวน
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัสิ่วนตวั ประวตัิการรับราชการ หรือการท างาน การประกอบ 
คณุงามความดี  ความผิดหรือความเส่ือมเสีย   และความประพฤตขิองผู้นัน้  โดยให้สอบสวนจาก
ผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน   และผู้ มีเกียรตซิึง่อยูใ่กล้ชิดอนัควรเช่ือถือได้   แล้วพิจารณาอีกชัน้หนึง่
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วา่ยงัต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการหรือไม ่  ถ้าต้องการรับ  ก็ให้แจ้งและสง่เร่ืองการสอบสวนดงักล่าว
พร้อมทัง้เอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนัน้ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั ) ด าเนินการตอ่ไป  และหากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
ไมต้่องการรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้เข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้นัน้และเลขานกุารคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

(4) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไมแ่จ้งผลการ
พิจารณาตาม (3) ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ทราบภายใน 
หกเดือนนบัแตว่นัท่ีเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) สง่เร่ืองไปให้ถือวา่
องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ไมต้่องการจะรับบรรจ ุให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั) ยตุเิร่ืองและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 

(5) เม่ือเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้รับ
เร่ืองการสอบสวนตาม (3)  เห็นวา่ข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก็ให้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  เพ่ือพิจารณา 

(6) การขอยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือสมคัร
สอบแขง่ขนัหรือเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานส่วนต าบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนกังานสว่น
ต าบล  ย่ืนค าขอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และให้เลขานกุาร
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  
ให้เพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)    
แล้วด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาลงมตลิบั
ตามข้อ 9 

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) 
ได้พิจารณาลงมตสิ าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามรายใด   และผู้นัน้ไมไ่ด้
รับการยกเว้น  การขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณายกเว้นในกรณี 
ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามอีก  ผู้นัน้จะขอได้ตอ่เม่ือเวลาได้ลว่งเลยไปแล้วไมน้่อยกว่าหนึง่ปี    
นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ลงมต ิ
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หมวด  2 
การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 

ข้อ 11 ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลมี 3 ประเภท  ดงันี ้
(1) ต าแหนง่ประเภททัว่ไป 
(2) 1 ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 7 ขึน้ไป  

ซึง่เป็นต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพ ซึง่ต้องปฏิบตัโิดยผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาท่ีไมอ่าจ
มอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอย่างอ่ืนปฏิบตังิานแทนได้ และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอยา่งเห็นได้ชดั อีกทัง้เป็นงานท่ีขาดแคลนก าลงัคนในองค์การบริหารสว่นต าบล โดยมีองค์กร
ตามกฎหมายท าหน้าท่ีตรวจสอบกลัน่กรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผู้กระท าผิด
กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพดงักล่าว ได้แก่ต าแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(2.2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(2.3) วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 
(2.4) วิชาชีพเฉพาะในสายงานนิติการ ซึง่ได้รับประกาศนียบตัร 

เนตบิณัฑิตไทย 
(3) ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบักลาง  ได้แก่  ต าแหนง่ระดบั 8  

ท่ีมีฐานะและหน้าท่ีในการบริหารงานเป็นปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 12 การก าหนดจ านวนต าแหนง่และอตัราต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลในองค์การ
บริหารสว่นต าบล วา่จะมีต าแหนง่ใด ระดบัใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเทา่ใด   ต้องค านงึถึง
ลกัษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คณุภาพ  และความยากของงาน    คา่ใช้จา่ยด้านบคุคล    
และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการก าหนดต าแหนง่ดงักล่าวต้องเทียบได้ใน
มาตรฐานเดียวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามญั 

ข้อ 13 การก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการ ว่าจะมีต าแหนง่ใด 
ระดบัใด  อยูใ่นส่วนราชการใด  จ านวนเทา่ใด  โดยให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าเป็นแผน
อตัราก าลงัของพนกังานสว่นต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนง่  และการใช้ต าแหนง่พนกังาน
สว่นต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึง่ ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลค านงึถึงภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ ความยาก
คณุภาพของงาน   และปริมาณงาน    ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะต้อง
จา่ยในด้านบคุคล  

                                                   
1
 ข้อ 11(2)แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

(แก้ไขเพ่ิมเติม)ฉบบัที่๒๒ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2549 
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ข้อ 14 การก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล    ต าแหนง่ใดเป็นต าแหนง่ระดบัใด  
ให้ประเมินความยากและคณุภาพของงานในต าแหนง่นัน้    แล้วปรับเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  จดัท าไว้ตามมาตรฐานทัว่ไป
เก่ียวกบัอตัราต าแหนง่และมาตรฐานของต าแหนง่     การปรับต าแหนง่เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่  ให้จดัต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัเข้าประเภทและสายงานเดียวกนั   
และจดัต าแหนง่ในสายงานเดียวกนัท่ีมีความยากและคณุภาพของงานอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณ   
เข้ากลุม่ต าแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

ข้อ 15  ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล    
ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  เป็นประธาน                                      
(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล   เป็นคณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ   เป็นคณะท างาน 
(4) พนกังานสว่นต าบล                                        เลขานกุารคณะท างาน 

ข้อ 16  ให้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั   จดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การ
บริหารสว่นต าบล  โดยให้ค านงึถึงภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   กฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล   ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคณุภาพของงาน  และปริมาณงานของสว่นราชการ
ตา่ง ๆ  ในองค์การบริหารสว่นต าบล   ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะต้อง
จา่ยในด้านบคุคล   และการจดัสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผน
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี  และแผนอตัราก าลงัดงักลา่วอยา่งน้อย
จะต้องประกอบด้วยสาระส าคญั  ดงันี ้

(1) บทศกึษาวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสว่นต าบลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศกึษาวิเคราะห์ความต้องการก าลงัคนทัง้หมดขององค์การบริหารสว่น
ต าบล ในชว่งระยะเวลา 3 ปี  วา่ต้องการก าลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จ านวนเทา่ใด  จงึจะสามารถ
ปฏิบตังิาน  ตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและ
ก าลงัคน ท่ีขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึน้   อตัราความต้องการก าลงัคนเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายงาน
หรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึน้   อตัราการสญูเสียก าลงัคนในแตล่ะปี 
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(4) บทศกึษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลงัคน   เป็นการวางแผนเพื่อให้
มีการใช้ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นองค์การบริหารสว่นต าบลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยส ารวจและประเมิน
ความรู้ความสามารถของก าลงัคนท่ีมีอยู่  การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
สงูขึน้  และใช้ก าลงัคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแตล่ะสว่นราชการ  การแบง่งานภายในสว่นราชการ  การก าหนดต าแหนง่และ 
ระดบัต าแหนง่ตา่ง ๆ  โดยมีหลกัเกณฑ์เบือ้งต้น   ดงันี ้

(ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบง่สว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล   

(ข)  การก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลและระดบัต าแหนง่พนกังาน
สว่นต าบลประจ าในสว่นราชการตา่งๆ ตามโครงสร้างการแบง่สว่นราชการตาม (ก) โดยพิจารณาก าหนด
ต าแหนง่เป็นต าแหนง่ใด  สายงานใด  ระดบัใด  และมีจ านวนเทา่ใด  ให้เป็นไปตามแผนอตัราก าลงั
พนกังานสว่นต าบลท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าขึน้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แล้ว 

(ค)  ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  ท่ีก าหนดในส่วนราชการตาม (ข)     
ต้องเป็นต าแหนง่สายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  ได้จดัท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ไว้แล้ว  ส าหรับต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ระดบั 2     
หรือระดบั 3  ทกุต าแหนง่สายงานให้ก าหนดต าแหนง่เป็นต าแหนง่ระดบัควบ เป็นระดบั 1 - 3    
ระดบั 2 - 4  หรือระดบั 3 - 5   แล้วแตก่รณี    

(ง) การก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลตามแผนอตัราก าลงั   
ให้ก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี   โดยให้แสดงกรอบ
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลทัง้หมด  และการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหมเ่ป็นรอบปีท่ีหนึง่   
ปีท่ีสอง  และปีท่ีสาม  

(6) ในการก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  ตามแผนอตัราก าลงัของ
องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจดัท าขึน้ในครัง้แรกตามประกาศนี ้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด
เป็นต าแหนง่สายงานใด  ระดบัใด  จ านวนเท่าใด  ในสว่นราชการตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล   
ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงันี ้

(ก)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดใหญ่  ให้ก าหนดระดบัต าแหนง่  ดงันี ้

 ก าหนดต าแหนง่ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นระดบั 8 หรือระดบั 7 

 อาจก าหนดต าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
ระดบั 6  ได้ 
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 ก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น เป็นระดบั 7 หรือ 
ระดบั 6 

(ข)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลาง   ให้ก าหนดต าแหนง่  ดงันี ้

 ก าหนดต าแหนง่ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6  

 อาจก าหนดต าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
      ระดบั 6 ได้  

 ก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น  เป็นระดบั 7 หรือ
ระดบั 6 

(ค)  องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดเล็ก  ให้ก าหนดต าแหนง่  ดงันี ้

 ก าหนดต าแหนง่ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั   6 

 ก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรือสว่น  เป็นระดบั  6 
(ง)  การก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่อ่ืนขององค์การบริหารส่วน

ต าบล   ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม   ความจ าเป็น   ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ   ความ
ยากและคณุภาพของงาน   และปริมาณงาน   และให้ค านึงถึงต าแหนง่สายงานของตวัพนกังานสว่น
ต าบล   ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัประกอบด้วย 

ข้อ 17 ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลมีช่ือในการบริหารงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย
วา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   และมีช่ืออ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ดงันี ้

(1) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(2) รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หวัหน้าส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(4) ผู้อ านวยการกอง หรือ หวัหน้าสว่น 

ข้อ 18 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอตัราก าลงัท่ีได้จดัท าขึน้ตามข้อ 16  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารสว่นต าบล
ประกาศใช้แผนอตัราก าลงัดงักลา่ว  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหนง่และการใช้ต าแหนง่ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล  
3  ปีแล้ว  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล    
ตามข้อ 16  เป็นระยะเวลา 3  ปี  ในรอบถดัไป  
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ข้อ 19 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั)  ตามข้อ 18  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นวา่ 
แผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลยงัไมเ่หมาะสม ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ
ปรับปรุงแผนอตัราก าลงัดงักลา่ว  ตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
หากองค์การบริหารสว่นต าบล มีความเห็นวา่แผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความ
เหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยนัแผนอตัราก าลงัตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึง่ 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และองค์การบริหารสว่นต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  

ข้อ 20 เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดให้มีต าแหนง่
พนกังานสว่นต าบล  ต าแหน่งใด ระดบัใด ในสว่นราชการใด  จ านวนเท่าใดตามแผนอตัราก าลงัแล้ว  
ให้ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ประสานกบัองค์การบริหารสว่นต าบล    
เพ่ือจดัสรรเงินงบประมาณในแตล่ะปี  ส าหรับตัง้จา่ยเป็นอตัราเงินเดือนของต าแหนง่ดงักลา่ว 
ให้สอดคล้องกนั 

ข้อ 21 ในระหวา่งการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
หากองค์การบริหารสว่นต าบล   มีเหตผุลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหนง่พนกังานส่วนต าบลเพิ่มใหม่ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดในแผนอตัราก าลงั  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน  
หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้   ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลไมส่ามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่
โดยปรับเกล่ียจากต าแหนง่อ่ืนได้  และไมเ่ป็นภาระทางงบประมาณคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลขององค์การ
บริหารสว่นต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหมต่อ่คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การเสนอขอก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลชีแ้จงเหตผุล   
ความจ าเป็นท่ีต้องขอก าหนดต าแหนง่ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา  
โดยมีรายการ  ดงัตอ่ไป 

(1)  เหตผุลความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม่ 
(2)  ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ   ความยากและคณุภาพของงาน  หรือปริมาณงาน 

ท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิ ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหนง่เพิ่มขึน้ใหม่ 
(3)  ช่ือต าแหนง่ สายงาน ระดบัต าแหนง่ และจ านวนต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
(4)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่ท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 
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(5)  สว่นราชการท่ีก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่  โดยให้แสดงกรอบอตัราก าลงัท่ีมีอยู ่       
ตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลและต าแหนง่ท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม่ 

(6)  เหตผุลความจ าเป็นอ่ืน 

ข้อ 22 กรณีการขอก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหมข่ององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 21  
เป็นการก าหนดต าแหนง่สายงานใหม ่ ซึง่เป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
(ก.อบต.)  ยงัไมไ่ด้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานนัน้  ในการขอก าหนดต าแหนง่
เพิ่มใหมด่งักลา่ว  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่ 
สายงานนัน้ เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหนง่  ช่ือต าแหนง่สายงาน  
ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่  ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิ 
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่  และระดบัต าแหนง่   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หากเห็นชอบ
ตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเสนอ  ให้เสนอเร่ืองขอก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ ร่างมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  พิจารณาตอ่ไป 

หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มีมตไิมเ่ห็นชอบตามท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ ให้น าความท่ีก าหนดในข้อ 19 มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม 

ข้อ 23 เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับความเห็นชอบในการก าหนดต าแหนง่ 
เพิ่มใหมต่ามข้อ 21  หรือข้อ 22  แล้วแตก่รณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัขององค์การ
บริหารสว่นต าบลนัน้  โดยให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลตอ่ไป 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหนง่และการใช้ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลให้เหมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การก าหนดต าแหนง่
ใดไมเ่หมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหนง่ใดไมเ่หมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ก าหนดก็ดี  หรือลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่ใด 
ท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่นัน้เสียใหมใ่ห้
เหมาะสม   ทัง้นี ้ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) จะมอบหมายให้องค์การบริหาร
สว่นต าบลด าเนินการแทน ก็ได้ 

ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั)  หรือองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ก.อบต.จงัหวดั) 
มอบหมาย  มีอ านาจยบุเลิกต าแหนง่หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  โดยให้
องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามมตหิรือค าสัง่นัน้    
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ข้อ 25  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  ตามข้อ  24   
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  หรือองค์การบริหารสว่นต าบลผู้ได้รับมอบหมาย  
มีอ านาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลได้  

ข้อ 26  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล ตามข้อ  25 สามารถ
กระท าได้  5  ประการ ดงันี ้

(1) การปรับระดบัต าแหนง่ให้สงูขึน้ในต าแหนง่สายงานเดมิ 
(2) การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหนง่  
(3) การปรับเกล่ียต าแหนง่ โดยไมเ่ปล่ียนต าแหนง่สายงาน 
(4) การปรับเกล่ียต าแหนง่ โดยเปล่ียนต าแหนง่สายงาน หรือระดบัต าแหนง่ 
(5) การยบุเลิกต าแหนง่ 

ข้อ 27 การปรับระดบัต าแหนง่ให้สงูขึน้ในต าแหนง่สายงานเดมิ  เพ่ือให้เหมาะสม 
กบัระดบัความยากและคณุภาพของงานในต าแหนง่ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ด าเนินการได้  ดงันี ้

(1) ต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ  ให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลสามารถปรับระดบัต าแหนง่ให้มีระดบัสงูขึน้ในระดบัควบได้  เม่ือผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้   ส าหรับการปรับระดบัต าแหนง่ใดให้สงูขึน้นอกระดบั
ควบ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล  ให้ด ารงต าแหนง่ 
ในระดบัท่ีสงูขึน้ ท่ีก าหนดในหมวด 9 

(2) ต าแหนง่ผู้บริหาร  กรณีองค์การบริหารสว่นต าบลเสนอจะขอปรับระดบัต าแหนง่
ให้สงูขึน้ของต าแหนง่ใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ 28  การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหนง่ของต าแหนง่โดยไมเ่ปล่ียนต าแหนง่ 
สายงานเพ่ือรองรับการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ  หรือการแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหนง่ในสายงาน
เร่ิมต้นของต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิาน ท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ระดบั 2 หรือระดบั 3  แล้วแตก่รณี  ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบล มีอ านาจปรับลดหรือขยายระดบัต าแหนง่ดงักลา่ว  เพ่ือรองรับการบรรจบุคุคลเข้ารับ
ราชการหรือการแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหนง่ได้ 

ข้อ 29 การปรับเกล่ียต าแหน่งโดยไมเ่ปล่ียนต าแหนง่สายงาน  เป็นการตดัโอนต าแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึง่ในกองหรือฝ่ายหนึง่    ไปก าหนดเป็นต าแหนง่ในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน  โดยไม่
เปล่ียนต าแหนง่สายงาน  ทัง้นี ้ เพ่ือให้สามารถปรับเกล่ียต าแหนง่ในสายงานเดียวกนัท่ีมีอยู ่ให้สามารถ
ใช้ต าแหนง่ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารสว่นต าบลอยา่งสงูสดุและมีประสิทธิภาพ  โดยให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลเสนอเร่ืองขอปรับเกล่ียต าแหนง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ข้อ 30  การปรับเกล่ียต าแหนง่โดยเปล่ียนต าแหนง่สายงาน   หรือระดบัต าแหนง่ 
เป็นการตดัโอนต าแหนง่ในสายงานใดสายงานหนึง่ในสว่นราชการใด  ไปก าหนดเป็นต าแหนง่ในสาย
งานอ่ืนในสว่นราชการเดียวกนั หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหนง่ท่ีก าหนดนัน้อาจเปล่ียนระดบัต าแหนง่
ด้วยก็ได้   ทัง้นีเ้พ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกล่ียต าแหนง่ท่ีมีอยูใ่นกรอบอตัราก าลงั 
ให้สามารถใช้ต าแหนง่ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอยา่งสงูสดุและมีประสิทธิภาพ  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับเกล่ียต าแหนง่ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 31 การยบุเลิกต าแหนง่  เป็นการยบุเลิกต าแหนง่ในสายงานใด ๆ ท่ีมีอยูใ่นกรอบ
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล ท่ีเห็นว่าไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์แล้ว  โดยให้
องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอขอยบุเลิกต าแหนง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ต าแหนง่ท่ีจะยบุเลิกนัน้ต้องเป็นต าแหนง่วา่ง 

กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ได้มีมตไิมใ่ห้ความเห็นชอบ
ตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเสนอให้ยบุเลิกต าแหนง่  และองค์การบริหารสว่นต าบลยงัยืนยนั 
ในความเห็นเดมิ  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็น 
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  พิจารณาและให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  

ข้อ 32  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามข้อ  27 (2)  ข้อ 29 และข้อ 30  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นท่ีต้องขอก าหนดต าแหนง่  ให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาโดยมีรายการ  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เหตผุลความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหม่ 
(2) ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคณุภาพของงาน   หรือปริมาณงาน 

ท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหม่ 
(3) ช่ือต าแหนง่ สายงาน ระดบัต าแหนง่ และจ านวนต าแหนง่ท่ีขอปรับปรุง 

การก าหนดต าแหนง่ใหม่ 
(4) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่ท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหม่ 
(5) สว่นราชการท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหม่   โดยให้แสดงกรอบ

อตัราก าลงัท่ีมีอยูต่ามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   และต าแหนง่ท่ีขอปรับปรุง 
การก าหนดต าแหนง่ใหม่ 

(6) เหตผุลความจ าเป็นอ่ืน 
การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ให้พิจารณาถึงเหตผุลและ

ความจ าเป็นในด้านปริมาณและคณุภาพของงานเป็นส าคญั  โดยมิให้ขออนมุตัปิรับปรุงการก าหนด
ต าแหนง่ เพื่อเหตผุลด้านตวับคุคล  และให้ค านงึถึงจ านวนของลกูจ้างทัง้ประจ าและชัว่คราว 
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ท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ด้วย   ทัง้นี ้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยดังบประมาณ 
ด้านรายจา่ยด้านบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบลด้วย  และให้พิจารณาถึงความส าคญั  ความ
เหมาะสม และถกูต้องของกรอบต าแหนง่ในงานนัน้ด้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรจะให้ต าแหนง่ในงานนัน้
สามารถรองรับความก้าวหน้าของบคุลากรในงานนัน้ได้ 

ข้อ 33  ในกรณีท่ีปริมาณและคณุภาพของงานเปล่ียนแปลงไปมาก  และได้พิจารณาขอ
อนมุตัิปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ในสว่นราชการใด   ควรพิจารณาจดัหาต าแหนง่เพ่ือรองรับบคุลากร 
ผู้ครองต าแหนง่เดมิท่ีขออนมุตัปิรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ด้วย   และก่อนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล 
จะขออนมุตัปิรับปรุงก าหนดต าแหนง่  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการกบัต าแหนง่
ท่ีวา่ง  และมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการปรับเกล่ียต าแหนง่ไปไว้ในงานท่ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นเร่งดว่น 

ข้อ 34  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)   
ตามข้อ 32  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เห็นวา่การขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหนง่ยงัไมเ่หมาะสม  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นว่าการปรับปรุง 
การก าหนดต าแหนง่มีความเหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยนัการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตอ่
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)   ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  ตามวรรคหนึง่ 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และองค์การบริหารสว่นต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  

ข้อ 35  ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล 
หากองค์การบริหารสว่นต าบล  มีเหตผุลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  เพ่ือรองรับ
ภารกิจ  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลกัษณะงาน  หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  ให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 36  กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหนง่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 30         
เป็นการก าหนดต าแหนง่สายงานใหม ่ ซึง่เป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.) ยงัไมไ่ด้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหนง่ดงักล่าว ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่
สายงานนัน้  เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทัง้นี ้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหนง่ ช่ือต าแหนง่สายงาน 
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ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิ
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่  และระดบัต าแหน่ง   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  หากมีความ
เห็นชอบตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเสนอ  ให้เสนอเร่ืองขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ 
ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  (ก.อบต.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มีมตไิมเ่ห็นชอบตามท่ีองค์การ
บริหารสว่นต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ ให้น าความท่ีก าหนดในข้อ 34 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 37  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหนง่ตามข้อ 27 (2)  ข้อ 29  ข้อ 30  หรือข้อ 31  แล้วแตก่รณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  โดยให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดในแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลตอ่ไป 

หมวด  3 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

ข้อ 38  อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจ าต าแหนง่และการรับเงินประจ าต าแหนง่ของ       
พนกังานสว่นต าบล  ให้น ากฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ท่ีก าหนดส าหรับข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

การจา่ยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหนง่ให้แก่พนกังานส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

ข้อ 39  ให้พนกังานสว่นต าบลได้รับเงินเดือนตามต าแหนง่  ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ใด  ระดบัใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ท้ายพระราชบญัญัตเิงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่  พ.ศ. 2538   ดงันี ้

(1) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
(2) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
(3) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
(4) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
(5) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
(6) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
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(7) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
(8) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 

ข้อ 40  พนกังานสว่นต าบลผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด   ระดบัใด  โดยได้รับ
เงินเดือนในอนัดบัใดตามข้อ 39  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้   
เว้นแต ่

(1) ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ่าของอนัดบันัน้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดมิ 
(2) ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ.  หรือ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษา
หรือวิชาชีพนัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้  และก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับ 
ในอนัดบัและขัน้ใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ  41       

(3) ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 
และ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  รับรองว่าปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรการศกึษา  หรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้นัน้  เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้และก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับในอนัดบั  และขัน้ใด  ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบล หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบล อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ  41     

(4) ผู้นัน้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานใดท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน
สว่นต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  ให้ต าแหนง่ในสายงานนัน้ได้รับเงินเดือนสงู
กวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ระดบันัน้  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(5) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบัท่ีต ่ากวา่ต าแหนง่เดมิ  โดยเป็นความ
ประสงค์ของตวัพนกังานสว่นต าบลนัน้  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับ
แตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกันกบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบั 
ท่ีพนกังานสว่นต าบลจะได้รับ  เม่ือได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้ แตถ้่าผู้นัน้ได้รับ
เงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้อยูแ่ล้ว ให้ได้รับเงินเดือน 
ในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน ส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

(6) ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ต าแหนง่ใด   ถ้าได้รับเงินเดือนสงู
กวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตาราง
เทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบั ท่ีพนกังานสว่นต าบลจะได้รับเม่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี  ้
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ข้อ 41  การก าหนดให้ผู้ ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ 
ตามข้อ 40 (2) และผู้ ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  
ตามข้อ 40 (3)  ได้รับเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ให้พิจารณาด าเนินการ ดงันี ้

1. ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ ต้องเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) รับรองวา่ 
เป็นคณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้ โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้  
ไมว่า่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยูก่่อน หรือระหวา่ง
เข้ารับราชการ หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

2. การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไมมี่ผลเป็นการปรับปรุงต าแหนง่                  
หรือเปล่ียนระดบัต าแหนง่   และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกวา่ระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนท่ีควร
ได้รับ  ตามตารางก าหนดอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ   ท้ายประกาศนี ้ 

3. การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ   ต้องให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีพนกังาน 
สว่นต าบลผู้นัน้ส าเร็จการศกึษา  และไมก่่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีจะขอปรับอตัรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุินัน้  รวมถึงไมก่่อนวนัท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. ) ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีได้รับมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

ในกรณีพนกังานส่วนต าบลผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ่มเตมิ  การปรับอตัรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ  ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผู้นัน้รายงานตวัตอ่องค์การบริหารสว่นต าบล 
หลงัส าเร็จการศกึษา 

ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ีเข้ารับ
ราชการหรืออยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ 
ต้องมีผลไมก่่อนวนัพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้หลงัวนัเข้ารับ
ราชการและพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการแล้วโดยมิได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ่มเตมิตามวรรคสอง  
การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ  ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 

4. การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นผู้สัง่ โดยมิให้ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ในกรณีท่ีได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณ   และไมส่ามารถสัง่ปรับให้ 
ในวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณ  ก็ให้สัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้น
ปีงบประมาณ ทัง้นีใ้ห้ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามวฒุิก่อนการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 
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ข้อ 42  พนกังานสว่นต าบลผู้ใด ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
หมวดอ่ืนแหง่ประกาศนี ้ และได้ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไว้โดยเฉพาะ ให้พนกังาน 
สว่นต าบลผู้นัน้ได้รับเงินเดือนตามท่ีก าหนดในหมวดนัน้ 

ข้อ 43  กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได้ก าหนดในหมวดนี ้ ให้เสนอคณะกรรมการพนกังาน 
สว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาอนมุตัเิป็นราย ๆ ไป 

ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ข้อ 44  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังาน
สว่นต าบล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ  แรงจงูใจ  และเป็นสวสัดกิารตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิ
ราชการของพนกังานสว่นต าบลทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ
พลเรือน 

ข้อ 45  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีบริหารจดัการการจา่ยเงินเดือน  คา่จ้าง   
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างได้ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในมาตรา 35   
แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   และได้บริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนด สามารถจดัประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานสว่นต าบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      

การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การ
บริหารสว่นต าบลตามท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ ต้องมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  และเป็นการ
จา่ยให้ในลกัษณะของสวสัดิการส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล 
โดยให้น าเงินในสว่นท่ีเหลือจากกรณีท่ี คา่ใช้จา่ย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไมส่งูกวา่ร้อยละ 
ส่ีสิบ ตามมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แตท่ัง้นี ้
วงเงินคา่ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนกังานสว่นต าบลหรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล  
ท่ีได้รับแตล่ะคนไมเ่กินห้าเท่าของอตัราเงินเดือน หรือคา่จ้าง  

ข้อ 46 องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังาน
สว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ  45  ได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพิ่มขึน้ใหมน่อกเหนือจากประเภท
ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศก าหนด   และก าหนด
อตัราคา่ตอบแทน   ตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ประเภทใหมน่ัน้   
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(2) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน ( ก.ถ. ) ประกาศ
ก าหนด  

ข้อ 47  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ 46 แล้ว 
ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ให้ค านงึถึงสิทธิ สวสัดิการของพนกังานสว่นต าบล
และลกูจ้างท่ีได้รับ ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาและมีมตใิห้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลประกาศใช้บงัคบัตอ่ไป  ทัง้นี ้ให้มี 
ผลใช้บงัคบัไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มีมตใิห้ความเห็นชอบการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ 

ข้อ 48  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
หรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 46 (1)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลง 
จากท่ีก าหนดไว้เดมิ  หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบล
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม 

ข้อ 49  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
หรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 46 (2)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ี
ก าหนดไว้เดมิ  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 47  โดยอนโุลม   เว้นแต ่
การก าหนดให้มีอตัราคา่ตอบแทนลดลงต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้  จะกระท ามิได้  

ข้อ 50 ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏวา่องค์การ
บริหารสว่นต าบลนัน้ไมส่ามารถบริหารจดัการการจา่ยเงินเดือน  คา่จ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิก
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีก าหนดตามข้อ 46 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก เพ่ือมิให้ขดัหรือแย้ง 
และไมเ่ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึง่  ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 48  หรือข้อ 49  โดยอนโุลม 

ข้อ 51  พนกังานสว่นต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษ  ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 
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ข้อ 52  พนกังานสว่นต าบลอาจได้รับเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

ข้อ 53  บ าเหน็จบ านาญของพนกังานสว่นต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   

หมวด  4 
การคัดเลือก 

ข้อ 54  การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบคุคลเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลและการคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 
ท่ีสงูขึน้  ให้ด าเนินการได้ 4 วิธี ดงันี ้

(1) การสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานส่วน
ต าบลหรือเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีสอบแขง่ขนัได้  ในองค์การบริหาร
สว่นต าบลนัน้  

(2) การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแข่งขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับ
ราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  

(3) การสอบคดัเลือก เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน 
หรือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานเดียวกนั  หรือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล
ต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานให้ด ารงต าแหนง่บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล   

(4) การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใน
ระดบัควบส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ หรือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้นอกระดบั
ควบส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์   หรือต าแหนง่ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ  หรือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้      

ข้อ 55 2 การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ
ท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้ องค์การ
บริหารสว่นต าบลหรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล หรือสว่นราชการ หรือหนว่ยงานของรัฐผู้ ท่ีได้รับ
การร้องขอให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านงึถึงหลกัวิชาการวดัผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนกังานสว่นต าบล
อ่ืน  ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และมีความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกด้วย    
โดยการประกาศผลการคดัเลือกให้ด าเนินการอยา่งเปิดเผย 

                                                   
2
 ข้อ55 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล(เพ่ิมเติม)(ฉบบัที่10)วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 
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ส่วนที่  1 
การสอบแข่งขัน 

ข้อ 56 3 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ในกรณี 
ท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัแทนได้ 

กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัในต าแหนง่ใดแล้ว
และบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ยงัไมห่มดอาย ุห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันัน้จดัสอบแขง่ขนั
ในต าแหนง่เดียวกนัอีก 

ในกรณีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั ในจงัหวดันัน้มีบญัชีสอบแขง่ขนัได้ในต าแหน่งใด ห้ามมิให้คณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลเปิดสอบแขง่ขนัในต าแหนง่นัน้ด้วย 

ให้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้
บคุคลเป็นพนกังานสว่นต าบล ในต าแหนง่สายงานเร่ิมต้นจากระดบั 3 ทัง้ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีวา่ง 

ข้อ 57 4 ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ด าเนินการ ดงันี ้
(1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั จ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเป็นประธาน หวัหน้าส่วนราชการประจ า
จงัหวดัท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศกึษาในเขตจงัหวดั เป็นกรรมการ ปลดัองค์การบริหาร
สว่นต าบล หรือท้องถ่ินจงัหวดัแล้วแตก่รณีเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

มีหน้าท่ีอ านวยการสอบและด าเนินการสอบแขง่ขนัให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และก าหนดวนัเวลา และสถานท่ีสอบ ตลอดจนระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เทา่ท่ีจ าเป็น  
โดยไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัและวิธีการเก่ียวกบัการสอบแขง่ขนั 

(2) แตง่ตัง้คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  
ท่ีเปิดสอบ ท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน ท่ีมีระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั 8  
หรือเทียบเทา่ 

                                                   
3
 ข้อ56  วรรค 4 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี 1 กนัยายน 2551 
4
 ข้อ 57 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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มีหน้าท่ีออกข้อสอบเป็นจ านวน 10 เท่า ของจ านวนข้อสอบของการสอบ   
ภาค ข และตรวจข้อสอบภายหลงัการสอบเสร็จสิน้ภายใน 5 วนั ทัง้นี ้กรณีข้อสอบปรนยัให้ตรวจและ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบ จ านวนไมเ่กิน 5 คน ประกอบด้วย
หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัท่ีเก่ียวข้อง 

มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกข้อสอบท่ีคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
สง่มอบให้ได้ข้อสอบตามจ านวนข้อสอบท่ีก าหนดในการสอบภาค ข 

(4) แตง่ตัง้คณะกรรมการผลิตข้อสอบ จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล และหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดั
หรือประจ าอ าเภอท่ีเก่ียวข้อง โดยมีพนกังานสว่นต าบลหรือข้าราชการส านกังานท้องถ่ินจงัหวดัแล้วแต่
กรณี เป็นเลขานกุาร 

มีหน้าท่ีควบคมุกระบวนการผลิตข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นไป
อยา่งรัดกมุไมใ่ห้ข้อสอบร่ัวไหลได้ 

(5) แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (ภาค ค) 
คณะละไมน้่อยกวา่ 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีระดบัไมต่ ่ากวา่ระดบั 8  หรือเทียบเท่า 

มีหน้าท่ีประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี 
โดยพิจารณาจากประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน พฤตกิรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้
เข้าสอบ และจากการสมัภาษณ์ ทัง้นี ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเตมิอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านตา่ง ๆ  

(6) แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการสอบแขง่ขนั จ านวน 
ไมน้่อยกวา่  5  คนประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เป็นประธาน 
นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดั และท้องถ่ินจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

มีหน้าท่ีควบคมุก ากบัดแูลและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ
สอบแขง่ขนัในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารประกาศสอบแขง่ขนัจนถึงการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถกูต้องเป็นธรรม และให้มีการปฏิบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลก าหนดโดยเคร่งครัด หากพบวา่มีการด าเนินการท่ีไมถ่กูต้อง หรืออาจ
สร้างความไมเ่ป็นธรรมกบัผู้สอบแขง่ขนั ให้รายงานผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั เพ่ือด าเนินการตอ่ไป” 

ข้อ 58 5 ยกเลิก 

                                                   
5
 ข้อ 58 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ข้อ 59 6 ยกเลิก 

ข้อ 60 7 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เทา่ท่ีจ าเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูร วิธีการสอบแขง่ขนั  และวิธีด าเนินการ
เก่ียวกบัการสอบแขง่ขนันี ้แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่  5  วนัท าการ 

ข้อ 61 8 หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในต าแหนง่
ระดบั ตา่ง ๆ ให้มีรายละเอียด  ดงันี ้

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   ก าหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ให้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นผู้ด าเนินการสอบปีละ 1 ครัง้ และให้

ประกาศผลผู้ ท่ีได้คะแนนรวมไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ตามท่ีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด  
เป็นผู้ผา่นการสอบโดยไมต้่องจดัล าดบัท่ีของผู้สอบได้ และบญัชีของผู้สอบผา่นภาค ก  มีอาย ุ3 ปี  
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้โดยวิธีสอบข้อเขียน และให้ค านงึถึงระดบัความรู้
ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในแตล่ะระดบัด้วย 

(1) วิชาความสามารถในการศกึษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล  ก าหนดคะแนนเตม็  
100 คะแนน 

ให้ทดสอบความสามารถในการศกึษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จบัประเดน็ในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตกุารณ์หรือสรุปเหตผุลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสงัคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีนา่จะเป็นไปตามข้อมลู หรือสมมตฐิาน 
หรือให้ศกึษาวิเคราะห์และสรุปเหตผุลอยา่งอ่ืน ซึง่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอยา่งใด 
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งก็ได้ 

(2) วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ 

หรือตีความจากข้อความสัน้ ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบตา่ง ๆ จากค า 
หรือกลุม่ค า ประโยคหรือข้อความสัน้ ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการทดสอบ
ความรู้ความสามารถดงักลา่ว 

                                                   
6
 ข้อ 59 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
7
 ข้อ 60แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
8
 ข้อ 61 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ก าหนดคะแนนเตม็ 200 
คะแนน 

ให้องค์การบริหารสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจดัสอบ  
โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ีโดยเฉพาะ ตามท่ีระบไุว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบตั ิหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออยา่งเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสอง
อยา่ง โดยก าหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออยา่งละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึง่หรืออยา่งหนึง่ 150 คะแนน 
และอีกวิชาหนึง่หรืออีกอยา่งหนึง่ 50 คะแนนก็ได้ เม่ือจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดย
วิธีใด ให้ระบไุว้ในประกาศรับสมคัรสอบด้วย 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    ก าหนดคะแนนเตม็ 100  คะแนน 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจดัสอบ โดยให้

ประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ีจากประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา 
ประวตัิการท างานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบ และจากการสมัภาษณ์  ทัง้นี ้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเตมิอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ เชน่ ความรู้ท่ีอาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ีและความรู้ในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิความสามารถ 
ประสบการณ์ ทว่งทีวาจา อปุนิสยั อารมณ์ทศันคติ จริยธรรมและคณุธรรม การปรับตวัเข้ากบัผู้ ร่วมงาน 
รวมทัง้สงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยา่งอ่ืน เป็นต้น 

ข้อ 62 9 ให้ผู้สมคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหนง่ท่ีสมคัรสอบตามอตัรา
ดงันี ้

(1) ภาค ก. ให้เสียคา่ธรรมเนียม  ต าแหนง่ละไมเ่กิน 100 บาท 
(2) ภาค ข. และ ภาค ค. ให้เสียคา่ธรรมเนียมสอบ ดงันี ้

        (2.1)  ต าแหนง่สายงานเร่ิมต้นระดบั 1 หรือต าแหนง่สายงานเร่ิมต้นระดบั 
2  ต าแหนง่ละไมเ่กิน 100 บาท 
        (2.2)  ต าแหนง่สายงานเร่ิมต้นระดบั 3 ขึน้ไป ต าแหน่งละไมเ่กิน 200 บาท 
   คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนให้ไมว่า่กรณีใดๆ เว้นแตมี่การยกเลิกการสอบ
ครัง้นัน้ทัง้หมด เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริต ตามข้อ 67 ให้จา่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบ
ให้แก่ผู้สมคัรสอบท่ีมิได้ทีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตนัน้ได้ 
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 ข้อ 62 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี 1 กนัยายน 2551 
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   ส าหรับคา่ธรรมเนียมดงักลา่วให้พิจารณาน าไปถวัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั
การสอบแขง่ขนัได้ทกุรายการ โดยรายงานผลการใช้จ่ายให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ทราบ 

ข้อ 63 10 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบ  
โดยให้มีก าหนดเวลารับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า 15 วนัท าการ 

ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายระยะเวลาการรับสมคัรสอบแขง่ขนัให้
คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการ
รับสมคัรสอบได้ ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการแตไ่มเ่กิน  15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการ
รับสมคัรสอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัครบก าหนดวนัปิดรับสมคัรสอบ 

ข้อ 64 11 ให้ผู้สมคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหนง่ท่ีสมคัรสอบตามอตัรา  
ดงันี ้

(1) ภาค ก  ให้เสียคา่ธรรมเนียมสอบ ต าแหนง่ละไมเ่กิน 100 บาท 
(2) ภาค ข และ ภาค ค  ให้เสียคา่ธรรมเนียมสอบ  ดงันี ้

(ก) ต าแหนง่ระดบั 1 หรือต าแหนง่ระดบั 2  ต าแหนง่ละไมเ่กิน 100 บาท 
(ข) ต าแหนง่ระดบั 3 ขึน้ไป  ต าแหนง่ละไมเ่กิน 200 บาท 

คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนให้เม่ือได้ประกาศรายช่ือวา่เป็นผู้ มีสิทธิเข้าสอบแล้ว 
เว้นแตมี่การยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริต ตามข้อ 69 ให้
จา่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบให้กบัผู้สมคัรสอบ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทุจริตหรือสอ่ไปในทางทจุริต
นัน้ได้ 

ข้อ 65 12 ในกรณีท่ีผู้สมคัรสอบแขง่ขนัผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั หรือ
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และประสงค์จะสมคัรสอบแขง่ขนัในต าแหนง่ท่ีมีระดบัไมส่งูกวา่
ต าแหนง่ท่ีตนด ารงอยูซ่ึง่ใช้คณุวฒุิเชน่เดียวกบัต าแหนง่ท่ีตนด ารงอยู่ จะต้องย่ืนหนงัสือรับรองจาก
ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้ มีอ านาจสัง่บรรจ ุอนญุาตให้มาสมคัรสอบแขง่ขนัได้พร้อมกบัใบสมคัรสอบ  
หากไมมี่หนงัสือรับรองดงักล่าวผู้นัน้ไมมี่สิทธิเข้าสอบส าหรับการสอบแขง่ขนัครัง้นัน้ 
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 ข้อ 63 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
11

 ข้อ 64 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
12

 ข้อ 65 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ข้อ 66 13 ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบ ก่อนวนัสอบ 
ไมน้่อยกวา่10 วนัท าการ 

ข้อ 67 14 ให้ผู้ ท่ีสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ท่ีกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจดัสอบ เป็นผู้ มีสิทธิสมคัรสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
(ภาค ข)  และเม่ือสอบผา่นภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่ (ภาค ข) โดยได้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 68  ให้เป็นผู้ มีสิทธิสอบในภาคอ่ืนตอ่ไปได้ 

ข้อ 68 15  การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ถือเกณฑ์วา่ ต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่ (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกบั
ต าแหนง่ (ภาค ค)ท่ีสอบตามหลกัสตูรแตล่ะภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 โดยไมต้่องน าคะแนนจากการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) มารวม  ทัง้นี ้ ให้ค านงึถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย” 

ข้อ 69 16 ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริต อนัอาจท าให้เกิด
ความไมเ่ป็นธรรมในระหวา่งด าเนินการสอบแขง่ขนั ให้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั รายงานให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั เพ่ือพิจารณาวา่สมควรยกเลิกการสอบแขง่ขนัในครัง้นัน้
ทัง้หมด หรือยกเลิกเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคท่ีมีการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริตนัน้  หากผู้ด าเนินการ
สอบแขง่ขนั ได้ยกเลิกการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ด าเนินการสอบแขง่ขนั
เฉพาะวิชานัน้ หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม่โดยผู้ ท่ีทจุริตหรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตในการ
สอบแขง่ขนัครัง้นัน้ ไมมี่สิทธิเข้าสอบแขง่ขนัอีก 

กรณีตรวจพบการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริต ภายหลงัท่ีมีการสอบเสร็จสิน้แล้ว  
แตก่่อนประกาศผลการสอบแขง่ขนั ให้คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินการสอบแขง่ขนั ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเม่ือปรากฏหลกัฐานชดัแจ้งวา่บคุคลหนึง่บคุคลใดทจุริตในการสอบแขง่ขนั หรือมีสว่นร่วม 
ในการทจุริต ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัอาจใช้ดลุยพินิจตดัสิทธิผู้สมคัรสอบแขง่ขนันัน้ได้ 

กรณีตรวจพบการทจุริตการสอบแขง่ขนัภายหลงัประกาศผลการสอบแล้ว กรณีท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป็นประการใด ให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจดัสอบแข่งขนัปฏิบตัใิห้
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 ข้อ 66 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
14

 ข้อ 67 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
15

 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
16 ข้อ 69 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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เป็นไปตามนัน้ หากองค์การบริหารสว่นต าบลไมด่ าเนินการให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลแจ้ง
นายอ าเภอในฐานะผู้ก ากบัดแูลเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตอ่ไป ถ้าคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 70 17 บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ปี นบัแตว่นัประกาศขึน้บญัชี แตถ้่ามี
การสอบแขง่ขนัอยา่งเดียวกนันัน้อีกและได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมแ่ล้ว บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ครัง้
ก่อนเป็นอนัยกเลิก เว้นแตไ่ด้มีการเรียกรายงานตวัเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้ หรือได้มีการขอใช้บญัชีผู้สอบแขง่ขนั
ได้ภายในก าหนด 2 ปี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ และตอ่มาบญัชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบ ุหรือก่อน
มีการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม ่ให้ถือว่าผู้นัน้ยงัมีสิทธิได้รับการบรรจแุตง่ตัง้ แตท่ัง้นีผู้้นัน้
จะต้องไปรายงานตวัตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะบรรจแุตง่ตัง้ไมเ่กิน 30 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ี
บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้มีอายคุรบตามท่ีประกาศ หรือวนัท่ีประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม ่
แล้วแตก่รณี 

ข้อ 71 18 การขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ ให้เรียงล าดบัท่ีจากผู้สอบได้จากคะแนนรวม
สงูสดุลงมาตามล าดบั ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากนั ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ 
ท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ 
ท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่เทา่กนั ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่” 

ข้อ 72 19 บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ปี นบัแตว่นัประกาศขึน้บญัชี แตถ้่า 
มีการสอบแขง่ขนัอยา่งเดียวกนันัน้อีก และได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมแ่ล้ว บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิกเว้นแตใ่นกรณีท่ีได้มีการเรียกตวัผู้สอบแขง่ขนัได้ผู้ใดให้มารายงานตวัเพ่ือรับการ
บรรจไุปแล้ว ก่อนบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้จะมีอายคุรบก าหนดระยะเวลาท่ีระบ ุและตอ่มาบญัชีได้ครบ
ระยะเวลาตามท่ีระบหุรือก่อนมีการประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมใ่ห้ถือวา่ผู้นัน้ยงัมีสิทธิได้รับการ
บรรจแุตง่ตัง้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 30 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้มีอายคุรบตามท่ี
ประกาศ หรือวนัท่ีประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมแ่ล้วแตก่รณี” 
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 ข้อ 70 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัที่ 1 กนัยายน 2551 
18

 ข้อ 71 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
19

 ข้อ 72 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ข้อ 73 20 การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นต าบล ให้บรรจแุละแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่นัน้หรือ
ต าแหนง่อ่ืนท่ีก าหนดคณุวฒุิตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงกนักบัคณุวฒุิท่ีผู้นัน้น ามาสมคัร
สอบแขง่ขนั และเป็นต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล
ก าหนด โดยต้องเรียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานต าแหนง่วา่งตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลเพื่อด าเนินการสอบแข่งขนัให้แทน เม่ือประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้แล้ว และคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ได้สง่ตวัผู้สอบแขง่ขนัได้มาเพื่อขอรับการบรรจแุตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีองค์การบริหาร
สว่นต าบลรายงานโดยชอบแล้ว ห้ามมิให้องค์การบริหารสว่นต าบลปฏิเสธการบรรจแุตง่ตัง้  ทัง้นี ้ให้ถือ
วา่การรายงานต าแหนง่วา่งขององค์การบริหารสว่นต าบลตอ่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เป็นการ
ร้องขอเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้แล้ว 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ให้บรรจแุตง่ตัง้ได้เฉพาะ
องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้  เม่ือบรรจแุตง่ตัง้ครบตามจ านวนอตัราท่ีวา่งแล้ว หากภายหลงัต าแหนง่
ดงักลา่วว่างลง อาจแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีอยูใ่นล าดบัถดัไปให้ด ารงต าแหนง่ได้ แตต้่องบรรจแุละ
แตง่ตัง้เรียงตามล าดบัท่ีท่ีสอบแขง่ขนัได้ โดยห้ามมิให้อนญุาตให้องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือสว่นราชการอ่ืน ใช้บญัชีสอบแขง่ขนัไปบรรจแุตง่ตัง้ได้ 

กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั สามารถอนญุาต
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนภายในจงัหวดัท่ี
ประสงค์จะขอใช้บญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่ว สามารถใช้บญัชีเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ 
หรือต าแหนง่อ่ืนท่ีก าหนดคณุวฒุิตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงกนักบัคณุวฒุิท่ีผู้นัน้น ามา
สมคัรสอบแขง่ขนัแตต้่องเป็นต าแหนง่ท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสวน
ต าบลก าหนด โดยต้องเรียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

องค์การบริหารสว่นต าบล อาจขอใช้บญัชีสอบแขง่ขนัในต าแหนง่อ่ืนท่ีมีระดบัเดียวกนั
หรือระดบัสงูกว่ามาบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีมีระดบัต ่ากว่าจากบญัชีการสอบแข่งขนัของ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน ในจงัหวดั
เดียวกนัได้ โดยมีเง่ือนไขวา่ต าแหนง่ท่ีขอใช้บญัชีผู้สอบแข่งขนัได้นัน้ต้องเป็นต าแหนง่ท่ีเก่ียวข้องเกือ้กลู
กนักบัต าแหนง่ท่ีจะบรรจแุตง่ตัง้และมีคณุวฒุิตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงกนักบัต าแหนง่ท่ี
จะบรรจแุตง่ตัง้ และในขณะบรรจแุตง่ตัง้ องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้จะต้องไมมี่บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
ในต าแหนง่นัน้ โดยผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ดงักลา่วต้องสมคัรใจ 

                                                   
20

 ข้อ 73 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล ขอใช้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล จดัสอบแขง่ขนัมาบรรจแุละแตง่ตัง้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบล บรรจแุละแตง่ตัง้
บคุคลตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ก าหนด 

21กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลไมมี่บญัชี 
ผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่ใด อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้โดยขอให้ใช้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
ของกระทรวง ทบวง กรม ในต าแหนง่เดียวกนักนักบัต าแหนง่ท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการได้ 

ข้อ 74 22 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการ
สอบแขง่ขนัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขนั ให้สง่ส าเนาแตง่ตัง้
คณะกรรมการ 1 ชดุ และส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั 2 ชดุ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลก่อนเร่ิมรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ 

(2) เม่ือการสอบเสร็จสิน้ให้รายงานตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ภายใน 15 
วนัท าการ นบัแตว่นัประกาศผลการสอบแขง่ขนั โดยให้สง่เอกสารดงัตอ่ไปนี  ้
   ก. บญัชีกรอกคะแนน    1 ชดุ 
   ข. ส าเนาประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้             1 ชดุ 

(3) หากมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือขึน้บญัชีเดมิให้รายงาน
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล นบัแตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 

(4) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า
สอบ ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆนอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิ ให้รายงาน
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัประกาศเปล่ียนแปลง 

(5) กรณีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ให้สง่ส าเนา
ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั บญัชีกรอกคะแนน และส าเนาประกาศ
ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ จ านวน 1 ชดุ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เก็บไว้เป็นหลกัฐานด้วย 

ข้อ 75 23ผู้ใดถกูยกเลิกการขึน้บญัชี ถ้าบญัชีนัน้ยงัไมย่กเลิก และเจ้าของบญัชี 
พิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรจะอนมุตัใิห้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดมิเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้
ตอ่ไปตามเดมิ ก็ได้ 

                                                   
21ข้อ 73 วรรคเจ็ด เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ 23) วนัท่ี 11 มิถนุายน 2550 
22

 ข้อ 74 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ 1 กนัยายน 2551 
23

 ข้อ 75 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
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กรณีถกูยกเลิกการขึน้บญัชีเน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับ
ราชการทหารเม่ือออกจากราชการทหาร โดยไมมี่ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ต าแหนง่ท่ีสอบได้ และบญัชีนัน้ยงัไมย่กเลิก ให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดมิเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุน
ครัง้ตอ่ไป 

ข้อ 76 24 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการ
สอบแขง่ขนัด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ให้สง่ส าเนาค าสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการ 1 ชดุ และส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั 2 ชดุ ไปยงัคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ก่อนเร่ิมรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั 
จ านวน 1 ชดุ ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ทราบด้วย กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั ให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั จ านวน 1 ชดุ  
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

(2) เม่ือการสอบเสร็จสิน้ให้รายงานตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
ภายใน 15 วนัท าการ นบัแตว่นัประกาศผลการสอบแขง่ขนั โดยให้สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี  ้

ก. บญัชีกรอกคะแนน                                1  ชดุ 
ข. ส าเนาประกาศขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  1  ชดุ 

(3) หากมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือขึน้บญัชีไว้ตามเดมิให้รายงาน
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ภายใน 30 วนัท าการ 
นบัแตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 

(4) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า
สอบก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิให้รายงาน
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ภายใน 3 วนัท าการ นบั
แตว่นัประกาศเปล่ียนแปลง 

ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพเิศษ 

ข้อ 77 25 การคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัตามข้อ 79  
เพ่ือบรรจบุคุคลเป็นพนกังานสว่นต าบล ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 

                                                   
24

 ข้อ 76 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่22พฤษภาคม 2549(ฉบบัที่21) 
25

 ข้อ 77 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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ข้อ 78 การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั   ให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก อาจพิจารณาด าเนินการ
โดย วิธีสมัภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตัิ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความ
เหมาะสม  โดยก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2)  ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิ 

เฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ข้อ 79 26องค์การบริหารสว่นต าบล อาจคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัได้ในกรณี ดงันี  ้

(1) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล   ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของ
องค์การบริหารสว่นต าบล   เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 

(2) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  อนมุตัใิห้สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้   เพ่ือเข้ารับ
ราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้โดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้  

(4) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เม่ือถึง
ล าดบัท่ีท่ีสอบได้   เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้
สอบแขง่ขนัได้   เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการในต าแหนง่ท่ีสอบแข่งขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

(6) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงู   
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ 

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.)ก าหนด 

ข้อ 80 27การคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ ตามข้อ 79 (1) หรือผู้ส าเร็จ

                                                   
26

 ข้อ 79 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547  
27

 ข้อ 80  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547  
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การศกึษาตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) อนมุตัใิห้สว่นราชการใด
จดัให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้โดยเฉพาะ ตามข้อ 79 (2)   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงันี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ  ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด  พร้อม
หลกัฐานการศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด 

(2) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะ
หนึง่จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต าบล ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้แทน
หนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

(3) ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  นอกจากนีอ้าจใช้ 
วิธีสมัภาษณ์เพิ่มเตมิอีกก็ได้  และในการจดัล าดบัผู้ ได้รับคดัเลือกเพ่ือบรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตัง้  
ให้ด ารงต าแหนง่ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณา
ก าหนดให้ผู้ มีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผู้อยูใ่นล าดบัต้นสามารถได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการก่อนหรือพิจารณาบรรจตุามองค์ประกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 81 28การคดัเลือกผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้
องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงันี ้

(1) ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ให้ระบรุายละเอียดในเร่ือง ช่ือต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ
และแตง่ตัง้คณุสมบตัิทัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคดัเลือกส าหรับต าแหนง่
นัน้เงินเดือนท่ีจะได้รับส าหรับต าแหนง่นัน้ ตามวฒุิท่ีประกาศรับสมคัรคดัเลือก  วนั  เวลา  และสถานท่ี
รับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒุิการศกึษา  เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศ
รับสมคัรคดัเลือกนัน้ ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัรคดัเลือกไมน้่อย
กวา่ 7 วนั และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  โดยให้ผู้สมคัรเข้า
รับการคดัเลือกเสียคา่ธรรมเนียมเข้ารับการคดัเลือก  ส าหรับต าแหนง่ท่ีสมคัรตามอตัรา ดงันี ้

 ต าแหนง่ระดบั 1 หรือต าแหนง่ระดบั 2 ต าแหนง่ละไมต่ ่ากวา่ 50 บาท แต่
ไมเ่กิน  100  บาท 
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 ข้อ 81 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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 ต าแหนง่ระดบั 3 ขึน้ไป  ต าแหนง่ละไมต่ ่ากวา่ 100 บาท แตไ่มเ่กิน 200 
บาท 

คา่ธรรมเนียมสมคัรเข้ารับการคดัเลือกนี ้ จะไมจ่า่ยคืนให้เม่ือได้มีการรับสมคัรเสร็จ
เรียบร้อยถกูต้องแล้ว 

(3) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะ
หนึง่จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้แทน
หนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

(4) คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์   
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี ้
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการ
ทดสอบการปฏิบตังิานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 

(5) เม่ือได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก
รายงานผลการคดัเลือกตอ่ผู้ด าเนินการคดัเลือก  โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกและจดั
เรียงล าดบัตามผลคะแนนตาม (4)  เพ่ือผู้ด าเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคดัเลือก   และบรรจุ
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคดัเลือกตามล าดบัตอ่ไป 

(6) ในกรณีท่ีมีผู้ผา่นการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหนง่วา่ง และภายหลงัมี
ต าแหนง่ว่างเพิ่มอีกก็อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ผา่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศผล
การคดัเลือกนัน้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได้  ทัง้นี ้ให้อยูใ่นดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่น
ต าบล 

ข้อ 82 29การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่ไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เม่ือถึงล าดบัท่ี 
ท่ีสอบได้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร  และ
ได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุเม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 79 (4)   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจย่ืุนใบสมคัรและหนงัสือรับรองประวัตกิารรับ
ราชการทหารตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมด้วยส าเนาหลกัฐานการศกึษาและส าเนาหลกัฐานการรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  

(2) เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ผู้นัน้พ้นจากราชการ
ทหารโดยไมมี่ความเสียหายและมารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจเุข้ารับราชการภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัพ้นจากราชการทหาร  
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(3) หากองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้มีต าแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้วา่งอยู ่ 
ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้ 

ข้อ 83 30การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว    แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใน
ต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ ตามข้อ 79 (5) ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการ   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจย่ืุนหนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจเุข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการภายใน 15  วนั นบัแตว่นัครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจ ุ 
และแตง่ตัง้ 

(2) เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรท่ีจะบรรจผุู้นัน้ 
เข้ารับราชการ 

(3) หากองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้มีต าแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้วา่งอยู ่ 
ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้     

ข้อ 84 31การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสงู เพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารสว่นต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการคดัเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดในประกาศก าหนดการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
ในฐานะผู้ช านาญการขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 85 32 เม่ือได้มีการด าเนินการคดัเลือก ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้ ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 1 ชดุ   และส าเนา
ประกาศรับสมคัรคดัเลือก 2 ชดุ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนเร่ิมรับ
สมคัรคดัเลือกไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจ านวน 1 ชดุ  
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.)ทราบด้วย 

(2) เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบล รายงานไปยงั
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ภายใน  5  วนัท าการนบัแตว่นัประกาศผลการ
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 ข้อ 84 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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 ข้อ 85 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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คดัเลือก หรือด าเนินการคดัเลือกแล้วเสร็จ   โดยให้สง่ส าเนาบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือก  1  ชดุ  
หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 

(3) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัร ประกาศผลการคดัเลือก 
และอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิ ให้รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  
โดยดว่นท่ีสดุ 

ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

ข้อ 86 33การสอบคดัเลือกตามข้อ 54(3) เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารง
ต าแหนง่บริหารตา่งสายงาน หรือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานให้ด ารงต าแหนง่
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือแตง่ตัง้พนกังานครูองค์การบริหารสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่
สายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้องค์การบริหารสว่นต าบลหรือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือ
จงัหวดัท่ีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ 

หลกัสตูร วิธีการสอบคดัเลือก คณุสมบตัผิู้ มีสิทธิสอบคดัเลือก เกณฑ์การตดัสิน การขึน้
บญัชี และการยกเลิกบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล
ก าหนด 

ข้อ 87 34ให้องค์การบริหารส่วนต าบล แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึง่  
จ านวนไมน้่อยกวา่  7  คน  ดงันี ้

(1) กรณีการสอบคดัเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานผู้ปฏิบตัเิป็นสายงานผู้บริหาร  
ให้แตง่ตัง้กรรมการ ประกอบด้วย 

 ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 1 คน   ประธานกรรมการ 

 ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 2 คน       กรรมการ 

 ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน                                                                     กรรมการ 

 นายกองค์การบริหารสว่นต าบล                                             
 หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 1 คน                           กรรมการ 

-*    ท้องถ่ินจงัหวดั                                                                           กรรมการ 

 ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล                                                     กรรมการ 
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 ข้อ 86  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี  5 ตลุาคม 2550 
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 ข้อ 87 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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 ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้           
เลขานกุาร 

(2) กรณีการสอบคดัเลือกในสายงานผู้ปฏิบตั ิให้แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทน
หนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง และพนกังานสว่นต าบลเป็นกรรมการ โดยให้คดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมจาก  
3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้แทนท้องถ่ิน ฝ่ายผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้แทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องคนหนึง่เป็นประธาน
กรรมการ 
                    ข้อ 88 คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนน
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 89 35ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบ
ข้อเขียนสมัภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เทา่ท่ีจ าเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้ แล้วให้ประธานกรรมการสอบคดัเลือกประกาศก่อนวนัสอบ 
ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

ข้อ 90 36หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายนี ้

ข้อ 91 37ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบช่ืุอต าแหนง่ท่ีจะ
แตง่ตัง้  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัร
สอบควรทราบ โดยปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 

ข้อ 92 38ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบโดยให้มี
ก าหนดเวลารับใบสมคัรสอบ ไมน้่อยกว่า 10 วนัท าการ 

ข้อ 93 ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
ในประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  ตามข้อ 91 ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก          

ข้อ 94 39ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบ 
ไมน้่อยกวา่  5  วนัท าการ 
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 ข้อ 89  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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 ข้อ 90 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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 ข้อ 91 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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 ข้อ 92  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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ข้อ 95 การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์วา่ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึงหลกัวิชาวดัผลด้วย 

ข้อ 96 การสอบคดัเลือกจะต้องสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  แตค่ณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคดัเลือกจะก าหนดให้ผู้สมคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่ก่อน แล้วจงึให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 95   
สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได้ 

ข้อ 97 40ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริตอนัอาจท าให้เกิดความ
ไมเ่ป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานให้องค์การบริหาร
สว่นต าบลทราบเพ่ือพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด   หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร    ถ้าหากองค์การ
บริหารสว่นต าบลให้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะ 
ภาคนัน้ใหม ่ ส าหรับผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบอีกตอ่ไป 

ข้อ 98 41เม่ือได้ด าเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือกรายงานผลการสอบตอ่องค์การบริหารสว่นต าบล เพ่ือจะได้ประกาศรายช่ือผู้สอบคดัเลือกได้
ตอ่ไป 

ข้อ 99 การขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  ให้เรียงล าดบัท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลง
มาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบั
ต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่เทา่กนั   
ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่เทา่กนั  ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดบัท่ีสงูกวา่ 

ข้อ 100 42บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัขึน้บญัชี  แตถ้่ามีการ
สอบคดัเลือกอยา่งเดียวกนันัน้อีก   และได้ขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหมแ่ล้ว  บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้
ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก   

                                                                                                                                                          
39

 ข้อ 94  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
40

 ข้อ 97  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
41

 ข้อ 98  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลภายในจงัหวดัมีต าแหนง่วา่งและประสงค์จะขอใช้บญัชี
เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบคดัเลือกได้แทนต าแหนง่ท่ีวา่งให้ขอใช้บญัชีจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือบญัชี
องค์กรอ่ืนใดท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายให้ด าเนินการภายในจงัหวดัก่อนขอใช้บญัชีจาก
องค์การบริหารสว่นต าบลหรือองค์กรอ่ืนท่ีได้รับมอบให้ด าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน และให้ขอใช้ได้
เฉพาะบญัชีสอบคดัเลือกสายงานผู้ปฏิบตัเิทา่นัน้สว่นบญัชีสอบคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลต าแหนง่
ผู้บริหารให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีได้ด าเนินการสอบคดัเลือกองค์การบริหารสว่นต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนไมส่ามารถขอใช้บญัชีได้ 

ยกเว้น กรณีการสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานให้
ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ดงักลา่วนี ้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 
60 วนั นบัแตว่นัขึน้บญัชี ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 101 43การด าเนินการสอบคดัเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 1 ชดุ  และ
ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบ 3 ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนั
เร่ิมต้นรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่  7  วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกจ านวน  
1 ชดุ ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

(2) เม่ือการสอบเสร็จสิน้แล้ว  ให้สง่เอกสารไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล (ก.อบต. จงัหวดั) ไมน้่อยกว่า 7  วนัท าการ แตไ่มเ่กิน 30 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  1  ชดุ 
(ข)  บญัชีกรอกคะแนน  1  ชดุ 
(ค)  ส าเนาบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  2  ชดุ 

(3) เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีสอบคดัเลือกได้  หรือขึน้บญัชีผู้ใดไว้ตามเดมิ 
ให้รายงานไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ  แตไ่มเ่กิน 
30 วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีผู้นัน้ 
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 ข้อ 100  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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 ข้อ 101  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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(4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ
เข้าสอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิ  
ให้รายงานไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยดว่นท่ีสดุ 

 

 

ส่วนที่  4 
การคัดเลือก 

ข้อ 102 44การคดัเลือกตามข้อ 54(4) เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนง่
บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลหรือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือจงัหวดัท่ี
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ 

การคดัเลือกอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสมัภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิวิธี
ประเมินหรือวิธีอ่ืนใด  วิธีใดวิธีหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านงึถึงผลงาน ความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤต ิประวตัิการรับราชการและผลการปฏิบตังิานประกอบด้วย ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด” 

ข้อ 103 45การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  
ให้ด าเนินการได้  3  กรณี ดงันี ้

(1) การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสูงขึน้ 
ในระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ 

(2) การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้
นอกระดบัควบ ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์  ต าแหนง่สายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

(3) การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล  

ข้อ 104 46การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้
ในระดบัควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ ตามข้อ 103(1)  ให้องค์การบริหารสว่น

                                                   
44

 ข้อ 102 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม)วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
45

 ข้อ 103  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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ต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด ดงันี ้ 

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้    

(2) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบตังิาน
ท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้  

(3) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการ
ปฏิบตังิานตาม(2) โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข)  หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่ท่ีจะ

ประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเล่ือนต าแหนง่ 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

(4) เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานสว่นต าบลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(5) ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใน
ระดบัสงูขึน้   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 105 47การคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
นอกระดบัควบ ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ตามข้อ 103 ( 2)   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด ภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้   ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
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 ข้อ 104  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
47

 ข้อ 105  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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(2) 48ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

(ก) ประธาน ให้แตง่ตัง้จากข้าราชการ หรือพนกังานสว่นต าบล หรือผู้ ท่ีเคย
เป็นข้าราชการ หรือพนกังานสว่นต าบลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมิน 
อยา่งน้อย 1 ระดบัหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ไมเ่คยเป็น
ข้าราชการมาก่อน 

(ข) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจงัหวดั 
หรือในอ าเภอท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ ตัง้อยู ่ท่ีมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ีส าหรับต าแหนง่ท่ี
ประเมินท่ีด ารงต าแหนง่สงูกวา่ผู้ขอประเมินอยา่งน้อย 1 ระดบั 

(ค) ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนกังาน
สว่นต าบลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเทา่กบัระดบัต าแหนง่ท่ีขอประเมิน หรือ 
ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้าน ท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ
จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน 

(ง) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้เลขานกุาร จ านวน 1 คน” 
(3) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ 
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้อ105(2)   ก าหนดแบบ และวิธีการ

ประเมินคณุสมบตัขิองบคุคล คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงานตาม ข้อ105(3)   โดยต้องมี
รายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤตแิละประวตัิการรับราชการ 

(ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่ 
ท่ีจะประเมิน 

(ค) การประเมินคณุสมบตัขิองบคุคลและความเหมาะสมเพ่ือเล่ือนต าแหนง่ 

(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 
(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานสว่นต าบลท่ีจะผ่านการประเมิน 

เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 
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 ข้อ 105(2) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่15)วนัท่ี 1 มิถนุายน 2548 
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(6) ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 
ท่ีสงูขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 106 49การคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
นอกระดบัควบส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหนง่
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้อ 103(2) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ด าเนินการ ตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก าหนดภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้   ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

(2) ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
เล่ือนระดบัเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(3)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคล  ประเมิน
คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ 

(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ106(2) ก าหนดแบบ และวิธีการ
ประเมินคณุสมบตัขิองบคุคล คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงาน ตามข้อ106(3)  โดยต้องมี
รายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวตัิการรับราชการ 

(ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่ท่ีจะ
ประเมิน 

(ค) การประเมินคณุสมบตัขิองบคุคลและความเหมาะสมเพ่ือเล่ือนต าแหนง่ 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชา 

(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานสว่นต าบลท่ีจะผ่านการประเมิน 
เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากวา่ท่ี ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(6) ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 
ท่ีสงูขึน้   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
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 ข้อ 106  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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ข้อ 107 50การคดัเลือก เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 
ท่ีสงูขึน้ ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 103(3) ให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลไมส่ามารถด าเนินการได้  
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั)ด าเนินการแทนให้ก่อน  หากไม่
สามารถท าได้ให้ร้องขอสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

การคดัเลือกตามวรรคหนึง่ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด ดงันี  ้

(1) แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่  7  คน ประกอบด้วย 

 ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล( ก.อบต.จงัหวดั ) 1 คน 
ประธานกรรมการ 

  ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) 2 
คน กรรมการ 

 ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน กรรมการ 

 นายกองค์การบริหารสว่นต าบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
กรรมการ 

 ท้องถ่ินจงัหวดั กรรมการ 

 ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  กรรมการ 

 ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้  
เลขานกุาร 

(2) หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสมัภาษณ์ วิธีการ
ประเมินหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) เกณฑ์ในการคดัเลือก 
เกณฑ์ในการคดัเลือกควรพิจารณาวา่ผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการคดัเลือกแตล่ะคนมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสยัทศัน์การปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีจะเข้ารับ
การคดัเลือก ประวตัิการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลกัษณะตา่ง ๆ อย่างไร  โดยให้ผู้ มี
สิทธิเข้ารับการคดัเลือก จดัท าและน าเสนอวิสยัทศัน์ในการเข้าด ารงต าแหนง่ท่ีเข้ารับการคดัเลือก และ
น าเสนอผลงานในอดีตท่ีประสบความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารงานของผู้ เข้ารับการคดัเลือกมาแล้ว 
ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
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 ข้อ 107 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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(2.1.1) สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏิบตังิานในหน้าท่ี ความ
ประพฤตแิละคณุลกัษณะอ่ืน ๆ จ านวน 100 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(2.1.1.1) วิสยัทศัน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  
จ านวน 40 คะแนน 

ความรอบรู้งานในหน้าท่ี พิจารณาจากความรู้งานในหน้าท่ี 
ของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ รวมทัง้ความรู้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัทางเศรษฐกิจสงัคม และการเมือง  
โดยพิจารณาจาก 

(ก) วิสยัทศัน์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีขอรับการคดัเลือก 
จ านวน 20 คะแนน 

วิสยัทศัน์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีจะขอรับการ
คดัเลือก ผู้ เข้ารับการคดัเลือก จะต้องจดัท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสยัทศัน์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ 
ท่ีขอรับการคดัเลือก โดยควรน าเสนอข้อมลูด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 ข้อมลูสว่นบคุคล 

 แนวคิดในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีขอรับการ
คดัเลือก 

 แนวทางพฒันางานในหน้าท่ี 

 แนวทางพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลหากได้รับ
การคดัเลือก 

(ข) ผลงานท่ีประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  20  คะแนน 
ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัท าเอกสารแสดงผลงานท่ี

ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็น
ตวัอยา่งแก่ผู้ อ่ืนหรือหนว่ยงานสว่นราชการอ่ืนได้ เชน่  การจดัโครงการใหม ่ๆ ท่ีประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม ่ๆ และสามารถน าไปปฏิบตัจินประสบ
ผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จดัท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคดัเลือก(อาจจดัท ารวมกบัวิสยัทศัน์
ก็ได้) 

(2.1.1.2) ความสามารถในการบริหาร  30  คะแนน  พิจารณาจาก 

(ค) ความรู้ในการบริหาร จ านวน 10 คะแนน  เชน่ หลกัการ
บริหารสมยัใหม ่การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ เทคนิคการบริหารตา่ง ๆ  

(ง) ความสามารถในการบริหารอยา่งมืออาชีพ จ านวน 10 
คะแนน พิจารณาจากการตดัสินใจ การคดิเชิงกลยทุธ์ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ เข้ารับการคดัเลือก 
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(จ) ความสามารถในการบริหารงานบคุคล จ านวน 10 คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุน่และปรับตวั ทกัษะในการส่ือสาร การประสานงานกบัสว่นอ่ืน 

(2.1.1.3) บคุลิกภาพและภาวะผู้น า 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

(ก) ความประพฤตแิละคา่นิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนกั
บริหารพิจารณาจากการมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีและภารกิจของสว่นราชการ เชน่  
มุง่ประโยชน์ของสว่นรวม มีความซ่ือสตัย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลา่วคือ กล้าคดิ  
กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน มีความโปร่งใส 

(ข) ความอตุสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจ
ใสห่น้าท่ีการงาน กระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน อุทิศเวลาให้กบัทางราชการ มีความขยนัหมัน่เพียร 

(ค) มนษุยสมัพนัธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตังิาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ยอมรับในความสามารถของ
ผู้ ร่วมงานทกุระดบัแก้ไขและลดข้อขดัแย้งอนัอาจจะเป็นอปุสรรคตอ่งานราชการและหรือความสามารถ
ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนผู้มาติดตอ่รวมทัง้เตม็ใจในการให้ความชว่ยเหลือและบริการ
ผู้มาตดิตอ่ 

(ง) ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน การส่ือสารกบัผู้บงัคบับญัชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความมัน่คงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนกัแนน่ของ
สภาวะอารมณ์ 

(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งทนัท่วงที และมีเหตผุลเป็นท่ียอมรับได้ 

(2.1.2) คณุสมบตัขิองผู้สมคัรคดัเลือก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ได้แก่ 

(ก) การได้รับเงินเดือน  20  คะแนน 

(ข) วฒุิการศกึษา  15  คะแนน 
(ค) ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  20 คะแนน 

(ง) อายรุาชการ  15  คะแนน 
(จ) การรักษาวินยั(ย้อนหลงั 5 ปี)  15  คะแนน 

(ฉ) ความดีความชอบ(ย้อนหลงั 5 ปี)  15  คะแนน 
(2.2) วิธีการคดัเลือก 
ก าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสมัภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน

เพิ่มเตมิเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีจะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมคัรตามท่ี
ประกาศไว้ในประกาศรับสมคัรคดัเลือก โดยก าหนดให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องจดัท าเอกสารในเร่ือง
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วิสยัทศัน์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีขอรับการคดัเลือก ตลอดจนจดัท าเอกสารแสดงผลงานท่ี
ประสบความส าเร็จโดยต้องย่ืนเอกสารตามจ านวนชดุท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัรตอ่
คณะกรรมการคดัเลือกในวนัรับสมคัรตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัรและให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือก
น าเสนอวิสยัทศัน์และผลงานท่ีประสบความส าเร็จต่อคณะกรรมการคดัเลือก ในวนัท่ีเข้ารับการ
คดัเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร 

(2.3) ขัน้ตอนการคดัเลือก 
(2.3.1) เม่ือจะมีการคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารง

ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลท่ีมีต าแหนง่วา่งแจ้งช่ือต าแหนง่ เลขท่ีต าแหนง่และข้อมลูตา่ง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา 
เชน่ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิความรู้ความสามารถท่ีต้องการของแตล่ะต าแหนง่ 
เป็นต้น (ตามแบบแนบท้าย)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้วิเคราะห์งาน
ในต าแหนง่ท่ีวา่งหรือจะวา่งก าหนดความรู้ความสามารถ คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานส าหรับ
ต าแหนง่ หรือเป็นการก าหนดวา่พฤตกิรรมแบบใดหรือคณุลกัษณะแบบใดของผู้ เข้ารับการคดัเลือกท่ีจะ
สามารถท างานนัน้ได้ประสบความส าเร็จ ซึง่ได้แก่ สมรรถนะหลกัทางการบริหาร การปฏิบตังิานใน
หน้าท่ี ความประพฤติ ประวตักิารรับราชการ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิาน  ซึง่อาจ
พิจารณาแนวคดิ ทศันคต ิคา่นิยมสร้างสรรค์ของนกับริหารท่ีพงึมี การปฏิบตังิานท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดีตลอดจนแรงจงูใจท่ีจะเป็นแรงขบัให้สามารถ
ปฏิบตังิานได้ประสบความส าเร็จเป็นต้น 

(2.3.2) คณะกรรมการคดัเลือกก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขัน้ตอนในการ
คดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีวา่งให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและวิธีการ
คดัเลือก คณุสมบตัมีิสิทธิเข้ารับการคดัเลือก และประกาศให้ทราบทัว่กนั ดงันี ้

(2.3.2.1) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวา่แตล่ะพฤตกิารณ์ 
หรือคณุลกัษณะตา่ง ๆ นัน้ ควรพิจารณาจากข้อมลูใดประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้
ความสามารถ ทกัษะของผู้บริหาร เชน่ พิจารณาจากประวตักิารท างาน ประวตัสิว่นบคุคล ประสบการณ์ 
การฝึกอบรม และดงูานผลการปฏิบตังิานตามเปา้หมายในอดีตด้านบริหารการจดัการ วิสยัทศัน์ เป็นต้น 

(2.3.2.2) ก าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน โดยวิธีการสมัภาษณ์ 
หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนเพิ่มเตมิ โดยให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศัน์และผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จท่ีผ่านมาเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีจะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
บคุคลในต าแหนง่ท่ีเปิดคดัเลือก ทัง้นีใ้ห้ระบจุ านวนเอกสารท่ีต้องจดัสง่ ก าหนดวนัสง่เอกสารวิสยัทศัน์
และผลงานและก าหนดเสนอวิสยัทศัน์และผลงานในวนัคดัเลือก(สมัภาษณ์) 

(2.3.2.3) ให้ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานท่ีรับสมคัร โดยมี
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ และให้ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก และให้ประกาศ
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ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีด าเนินการคดัเลือก ระเบียบหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก ก่อนวนัด าเนินการ
คดัเลือกไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

(2.3.2.4) การประกาศรับสมคัร และรับสมคัร ให้ก าหนดวนัคดัเลือก
ให้พร้อมกนัทัว่ประเทศปีละไมเ่กิน 4 ครัง้ ดงันี ้

(ก) ครัง้ท่ี1  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมีนาคม 

(ข) ครัง้ท่ี 2  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมิถนุายน 
(ค) ครัง้ท่ี 3  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนกนัยายน 

(ง) ครัง้ท่ี 4  วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนธนัวาคม 
(2.3.2.5) ให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยัทศัน์และ

ผลงานท่ีประสบความส าเร็จตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัรตอ่คณะกรรมการคดัเลือก 
ในวนัรับสมคัร เพ่ือให้คณะกรรมการคดัเลือกได้ศกึษาพิจารณาก่อน 

(2.3.2.6) ในการด าเนินการคดัเลือก ให้เลขานกุารคณะกรรมการ
คดัเลือกเสนอรายช่ือพนกังานสว่นต าบลท่ีสมคัรเข้ารับการคดัเลือกในต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ ซึง่มี
คณุสมบตัคิรบถ้วน และอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขึน้ด ารงต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ได้ตอ่คณะกรรมการ
คดัเลือก โดยข้อมลูดงักลา่ว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี  ้

(ก) รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความ
ต้องการของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ เชน่ ขอบเขตของงานในหน้าท่ีของต าแหนง่ ลกัษณะงานเทคนิคและ
วิธีการท างาน การควบคมุบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัต าแหนง่อ่ืน และข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบังาน 
ของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การใช้ดลุพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกตลอดจน
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีจะสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพหรือคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  
และจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานในต าแหนง่ เป็นต้น 

(ข) ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประวตักิารรับราชการ และประวตัิ
สว่นตวัของผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือก เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทกุคน รวมทัง้ประวตัิ
การศกึษา การฝึกอบรม ดงูาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ หรือคณุลกัษณะพิเศษ 
ผลงานส าคญัพิเศษหรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ ความช านาญ หรือคณุลกัษณะพิเศษ 
ผลงานส าคญัพิเศษหรือผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวตัทิางวินยัในอดีต
ของพนกังานผู้นัน้ซึง่ควรเป็นข้อมลูท่ีเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเตมิให้สมบรูณ์และ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

(ค) ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี เก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานประจ าปี 
ของผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกทกุคน 

(2.4) ให้คณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคดัเลือกแล้ว 
จดัล าดบัจากผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุไปหาผู้ ท่ีได้คะแนนต ่าสดุและให้พิจารณาผู้ ท่ีมีอยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ 
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จะได้รับการแตง่ตัง้ก่อนผู้ ท่ีอยูใ่นล าดบัถดัไป   และหากคะแนนของแตล่ะบคุคลปรากฏวา่คะแนนรวม
เทา่กนั ให้จดัล าดบัผู้ ท่ีคะแนนเทา่กนั   ดงันี ้

(ก) ถ้าคะแนนรวมเทา่กนัให้พิจารณาจากคะแนนสมัภาษณ์ก่อน 

(ข) ถ้าคะแนนสมัภาษณ์เทา่กนัให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ในต าแหนง่ระดบัปัจจบุนัก่อน 

(ค) ถ้าได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในต าแหนง่และระดบัพร้อมกนัให้
พิจารณาจากเงินเดือนมากกวา่ 

(ง) ถ้าเงินเดือนเทา่กนั  ให้พิจารณาจากอายรุาชการ 
(จ) ถ้าอายรุาชการเทา่กนั  ให้พิจารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สงูกวา่ 

(ฉ) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้เดียวกนัให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 

(ช) ถ้าได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชัน้เดียวกนัพร้อมกนัให้พิจารณาผู้ใด 
มีอายมุากกวา่ 

(2.5) เม่ือได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคดัเลือกรายงานผล
การคดัเลือกตอ่องค์การบริหารสว่นต าบล  โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบั
ตามผลคะแนนรวม โดยให้ระบคุะแนนท่ีได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคดัเลือก และ
แจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคดัเลือกตามล าดบัต่อไป   

(2.6) ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้ผู้ ได้รับคดัเลือก ให้ด ารงต าแหนง่
ตามล าดบัท่ีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  

(2.7) ในกรณีท่ีมีผู้ผา่นการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหนง่วา่ง และภายหลงั 
มีต าแหนง่ว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกท่ีอยูใ่นล าดบัท่ีถดัไป
ตามประกาศผลการคดัเลือกนัน้ให้ด ารงต าแหนง่ได้ ภายใน 60 วนั หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้ 
ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 108 51ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานการด าเนินการดงัคดัเลือก ดงันี ้
(1) สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก 1 ชดุ   และส าเนาประกาศรับ

สมคัรเข้ารับการคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ก่อนเร่ิมรับ
สมคัรไมน้่อยกวา่  7  วนัท าการ โดยให้สง่ส าเนาประกาศรับสมคัรคดัเลือกจ านวน  1  ชดุ ให้
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

                                                   
51

 ข้อ 108  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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(2) เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้องค์การบริหารสว่นต าบล รายงานไปยงั
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จหัวดั ) ภายใน 5  วนัท าการนบัแตว่นัประกาศผลการ
คดัเลือกโดยให้สง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ส าเนาบญัชีการกรอกคะแนน 1   ชดุ 
(ข) ส าเนาประกาศผลการคดัเลือก 1   ชดุ 

(3) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก  ประกาศ
รายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคดัเลือก  ประกาศผลการ
คดัเลือกและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิ   ให้รายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต. )  โดยดว่นท่ีสดุ 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตัง้ 

ข้อ 109 52การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นต าบล ให้บรรจแุละแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่นัน้ หรือ
ต าแหนง่อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั ซึง่ก าหนดคณุวฒุิตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงกนั 
กบัคณุวฒุิท่ีผู้นัน้น ามาสมคัรสอบแขง่ขนั 

การร้องขอให้ด าเนินการสอบแขง่ขนั การด าเนินการสอบแขง่ขนั การขึน้บญัชีการ
สอบแขง่ขนั การใช้บญัชีการสอบแขง่ขนั การขอใช้บญัชีและการบรรจแุละแตง่ตัง้จากบญัชีผู้สอบแขง่ขนั
ได้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลก าหนด 

มิให้น าความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบัในกรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามข้อ 111 
ข้อ 116 ข้อ 117 ข้อ 123 ข้อ 129 และข้อ 133” 

ข้อ 110 ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่อยูใ่นล าดบัท่ีท่ีจะได้รับบรรจ ุและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
ใด ถ้าปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไมไ่ด้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตั ิ
หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด 1 วา่ด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น หรือ
ขาด   คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ โดยไมไ่ด้รับอนมุตัยิกเว้นจาก  คณะกรรมการกลางพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต. ) อยูก่่อนหรือภายหลงัการสอบแขง่ขนัจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ไมไ่ด้ 

ข้อ 111 ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   
อาจบรรจบุคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ   และความช านาญสงูเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการใน
องค์การบริหารสว่นต าบล  

                                                   
52

 ข้อ 109  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม)วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
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ข้อ 112 องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ
จะต้องมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

(1) ลกัษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบล   มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องใช้บคุลากรผู้ ท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผู้ช านาญการ  หรือผู้ ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  

(2) มีการก าหนดต าแหนง่ผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ตาม (1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหนง่ให้เหมาะสมกบัความยากและคณุภาพของงานในต าแหนง่
นัน้  เป็นต าแหนง่ระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

ข้อ 113 กรณีองค์การบริหารสว่นต าบล  มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่
ราชการท่ีจะต้องบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้เสนอ
เหตผุลและความจ าเป็น   ค าชีแ้จง  ประวตัแิละผลงานของผู้ ท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ   ซึง่จะต้องเป็นผู้ ท่ี    
มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญงานสงูในระดบัผู้ช านาญการ   แล้วแตก่รณี   และมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะงานในต าแหนง่ท่ีขอบรรจแุละแตง่ตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวตัิ
การท างาน  และผลงานท่ีได้ปฏิบตัมิา  ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณา 

ในเหตผุลค าชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี ้
(1) บคุคลท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและระดบัต าแหนง่  
(2) รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ 
(3) เหตผุลความจ าเป็นในการขอบรรจบุคุคลผู้ นี ้
(4) ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจบุคุคลผู้ นี ้

ข้อ 114 กรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลขอบรรจบุคุคลเข้ารับราชการตามข้อ 113   
แตย่งัมิได้ก าหนดต าแหนง่ผู้ช านาญการ  ตามท่ีก าหนดในข้อ 112  (2)    ให้องค์การบริหารสว่นต าบล
เสนอขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช านาญการขึน้ใหมห่รือปรับเกล่ียจากต าแหนง่อ่ืน   ให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทัง้นีใ้ห้ด าเนินการตามท่ีก าหนด
ในหมวด 2  วา่ด้วยการก าหนดต าแหนง่  หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล
แล้วแตก่รณี  

ข้อ 115 เม่ือ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ได้เห็นชอบการ
บรรจบุคุคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหนง่ใด  ระดบัใดแล้ว    ให้ก าหนดอนัดบั
เงินเดือนและขัน้เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับ  โดยขัน้เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดงักลา่วให้ได้รับในขัน้ท่ีไมต่ ่ากวา่
จดุกึ่งกลางระหว่างขัน้สงูและขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนท่ีผู้นัน้ได้รับ 
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ข้อ 116 ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ี  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)
เห็นวา่ไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั   อาจคดัเลือกบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ได้ในกรณีดงันี ้

(1) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุขององค์การ
บริหารสว่นต าบล   เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  

(2) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คดัเลือก  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อนมุตัใิห้สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้   เพ่ือเข้ารับราชการ 
ในองค์การบริหารสว่นต าบลโดยเฉพาะ 

(4) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่ไมส่ามารถมารับการบรรจไุด้  เม่ือถึง  
ล าดบัท่ีท่ีสอบได้ เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ  เม่ือบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขันได้ 
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตท่ีุไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่
ท่ีสอบแขง่ขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

ข้อ 117 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร   เม่ือผู้นัน้พ้นจากราชการทหาร   โดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหวา่งรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง  
และผู้นัน้ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตั ิ และมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้า
รับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดมิ   ภายในก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวนั
นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร   ให้สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในองค์การบริหารสว่นต าบลได้ 

พนกังานสว่นต าบล  ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการตามวรรคหนึง่ ให้มีสิทธิได้นบัวนัรับ
ราชการก่อนถกูสัง่ให้ออกจากราชการ   รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ
ทหารและวนัรับราชการเม่ือได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการตดิตอ่กนัเพ่ือประโยชน์ตาม
ประกาศนี ้และตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินเสมือนวา่ผู้นัน้มิได้เคยถกูสัง่
ให้ออกจากราชการ 

ข้อ 118 เม่ือพนกังานสว่นต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการรับราชการทหาร   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัไว้ส าหรับ
บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการ 

ข้อ 119 พนกังานส่วนต าบลผู้ ท่ีได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ 118   
หากผู้นัน้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลเดมิ  จะต้องย่ืนค าขอพร้อมด้วย
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หนงัสือรับรองประวตักิารรับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นบัแตว่นั
พ้นจากราชการทหาร 

ข้อ 120 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการรับราชการ
ทหาร  ตามข้อ 119  หากเห็นวา่เป็นเอกสารท่ีถกูต้อง และผู้นัน้ได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท า
การใด ๆ  ในระหวา่งรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    หรือได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤติ
ชัว่อยา่ง        ร้ายแรง   และผู้นัน้ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  อีกทัง้ผู้นัน้ได้ย่ืนค าขอ
บรรจกุลบัเข้า       รับราชการภายใน 180  วนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลและ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิท่ีสงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่6 เดือน 
ขึน้ไป  แตไ่มถ่ึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   โดยให้รับเงินเดือน 
ในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดิมได้ไมเ่กินคร่ึงขัน้ 

ถ้ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลาใน
การปฏิบตังิานของคร่ึงปีท่ีแล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สัง่บรรจุ
ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้อีกไมเ่กิน  คร่ึงขัน้   

(2) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้ มี
อ านาจ สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและ
ในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึง่ขัน้ 

(3) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษ
ของปีท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 
เดือน ให้สัง่บรรจผุู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิ เพิ่มจาก (2) ได้อีกไม่
เกินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณครัง้  
สดุท้ายแตไ่มค่รบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 

ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่เดมิ ตาม (1)  (2) หรือ (3) นัน้ จะต้องไมไ่ด้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหนง่ระดบัเดมิ 

ข้อ 121 ในการบรรจผุู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ  หากผู้ใดไมเ่คยได้รับการ
บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป   ซึง่ต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มาก่อน  หากจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
ในสายงานดงักลา่ว  ผู้นัน้จะต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนกังานสว่นต าบล 
ด้วย 
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ข้อ 122 พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่
ด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั   หากพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบลเดมิ ภายใน
ก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความท่ีก าหนดไว้ในข้อ 119  และข้อ 
120  มาใช้บงัคบัแก่พนกังานสว่นต าบลท่ีกลา่วถึงโดยอนโุลม   

ข้อ 123 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ 
ไปปฏิบตังิานใด ๆ   ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเตม็เวลา
ราชการตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ถ้าผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัแิตไ่มเ่กินส่ีปีนบัแตว่นัไปปฏิบตังิานดงักลา่ว   ให้สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่ในองค์การบริหารสว่นต าบลได้ 

ข้อ 124 เม่ือคณะรัฐมนตรีได้อนมุตัใิห้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบตังิานใด ๆ   ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเตม็เวลาราชการ
ตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  ให้พิจารณาก าหนดต าแหนง่ในระดบั
เดียวกนัส าหรับบรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ  แตไ่มเ่กินส่ีปี 
นบัแตว่นัไปปฏิบตังิานดงักล่าว 

ข้อ 125 ผู้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการกรณีได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีให้ออก  
จากราชการไปปฏิบตังิานใด ๆ   ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือน
เตม็เวลาราชการตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในองค์การบริหารสว่น
ต าบลเดมิ  จะต้องย่ืนค าขอบรรจกุลบัพร้อมหนงัสือรับรองประวตักิารท างานตามแบบท่ีก าหนด ก่อนวนั
สิน้สดุก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ไปปฏิบตังิานใด ๆ  ไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

ข้อ 126 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวตัิการท างานตาม   
ข้อ  125   หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถกูต้องและผู้นัน้มีประวตัใินการท างานท่ีไปปฏิบตัิตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไมมี่ความเสียหายและย่ืนค าขอบรรจกุลบัภายในก าหนด   ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลและ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดงันี ้ 

(1) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตังิานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตังิาน       
ดงักลา่วตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล 
โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินคร่ึงขัน้ 

ถ้ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปปฏิบตังิานเม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลา 
ในการปฏิบตังิานของคร่ึงปีท่ีแล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปปฏิบตังิานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สัง่บรรจุ 
ผู้นัน้ กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้อีกไมเ่กินคร่ึงขัน้  
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(2) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตังิานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตังิาน
ดงักลา่วครบ 1 ปี ให้ผู้ มีอ านาจสัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึง่ขัน้ 

(3) ในกรณีท่ีผู้กลบัจากการไปปฏิบตังิานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตังิาน
ดงักลา่วตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษของปีท่ีไปปฏิบตังิานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหาก
มีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สัง่บรรจผุู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงู
กวา่เดมิ เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไมเ่กินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมี
เศษท่ีเหลือจากการค านวณครัง้สดุท้ายแตไ่มค่รบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (1)  
วรรคสอง 

ทัง้นี ้การให้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่เดมิ ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน้ 
จะต้องไมไ่ด้รับประโยชน์มากกวา่ผู้ ท่ีมิได้ออกจากราชการไปปฏิบตังิานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้อง
ไมเ่กิน  ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ระดบัเดิม 

ข้อ 127 ในการบรรจผุู้ ไปปฏิบตังิานตามมตคิณะรัฐมนตรี กลบัเข้ารับราชการหากผู้ใด
ไมเ่คยได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป ซึง่ต้องใช้วฒุิ
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มาก่อน หากจะแตง่ตัง้ 
ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานดงักลา่ว ผู้นัน้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด  6  ว่าด้วยการย้าย
พนกังานสว่นต าบล ด้วย 

ข้อ 128 พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบตังิานตามมตคิณะรัฐมนตรี 
ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบัหากออกจากงานท่ีไปปฏิบตัติามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมี่ความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดมิภายใน
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ แตไ่มเ่กินส่ีปีนบัแตว่นัไปปฏิบตังิานดงักลา่ว ให้น าความท่ีก าหนดไว้
ในข้อ 125  และข้อ 126  มาใช้บงัคบัแก่ข้าราชการ ท่ีกลา่วถึงโดยอนโุลม 

ข้อ 129 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไมใ่ชเ่ป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ    ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ ให้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องย่ืนค าขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดงันี ้

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่รับรองไว้ไมเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีออกใบรับรองถึงวนัท่ีย่ืน
ขอกลบัเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวตัข้ิาราชการ 
(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บงัคบับญัชา

เดมิ ซึง่มีต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป 
(4) ส าเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวข้องกบัต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ 
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(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนงัสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ  

หรือหนงัสือรับรองวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาค าสัง่อนญุาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ 130 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลตรวจสอบเอกสาร 
ตามข้อ 129  และประวตัิการรับราชการและการท างานทกุแหง่ของผู้สมคัร และให้สอบถามไปยงัสว่น
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสดุมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 131 การพิจารณาเพ่ือบรรจผุู้ ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ  
ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังานส่วนต าบล 

(2) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ หรือได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  

(3) กรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
( ก.อบต. ) ก าหนดให้เป็นต าแหนง่ท่ีมีระดบัควบในสายงานใด  ต้องไมมี่ผู้สอบแขง่ขนัได้หรือผู้สอบ
คดัเลือกได้ในต าแหนง่ระดบัใดระดบัหนึง่ท่ีเป็นระดบัควบในสายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการบรรจหุรือเล่ือน
ระดบัต าแหนง่อยู ่    และกรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต. ) มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหนง่ท่ีมีระดบัควบ  ต้องไมมี่ผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่นัน้
ขึน้บญัชี รอการเล่ือนระดบัต าแหนง่อยู่   เว้นแตผู่้ ท่ีจะกลบัเข้ารับราชการนัน้   เป็นผู้ ท่ีออกจากราชการ
ไปด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวฒุิสภา  สมาชิก
สภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือตดิตามคูส่มรสไปรับราชการ  
ณ ตา่งประเทศ   หรือเป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกต าแหนง่  

ข้อ 132 การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี ้ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
 (ก.อบต.จงัหวดั)  สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกว่าเดมิ  และให้ได้รับเงินเดือน 
ไมส่งูกวา่ขัน้ท่ีเคยได้รับอยูเ่ดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ 133 การบรรจแุละแตง่ตัง้จากข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
ผู้ขอโอนมาเป็นพนกังานสว่นต าบลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 
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ข้อ 134 53ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ใด ต้องมี
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.อบต.ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่
ให้หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมติัให้แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบติั
ต่างไปจากคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได”้ 

ข้อ 13554 ผู้ ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลและแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นต าบล หากภายหลงัปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม
เบือ้งต้นโดยไมไ่ด้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบลจงัหวดัปัตตานี เก่ียวกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้นของพนกังานสว่นต าบล หรือ
ขาดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยูก่่อนและภายหลงั 
เป็นผู้ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากกรณีต้องหานัน้ก็ดี หรือกรณีบรรจแุละแตง่ตัง้จากบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
ในต าแหนง่อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องเกือ้กลูกนัก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ
โดยพลนั โดยความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้
ได้ปฏิบตัไิปตามอ านาจและหน้าท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะได้รับหรือมีสิทธิจะ
ได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสัง่ให้ออกนัน้ และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว ให้ถือวา่ 
เป็นการสัง่ให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
สว่นท้องถ่ิน” 

ข้อ 136 การบรรจแุละแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ยงัมิได้ก าหนดต าแหนง่   จะกระท ามิได้ 

ข้อ 137 การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล   และแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ มี
อ านาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 138 ผู้ใดได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล   ให้มีการทดลอง
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของพนกังานสว่นต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน 
และการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไมผ่า่น

                                                   
53

  ข้อ 134 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ 9 กนัยายน 2548(ฉบบัที่18) 
54

  ข้อ 135 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
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การประเมิน และมีความเห็นวา่ไมค่วรให้รับราชการตอ่ไป    ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง่   ให้ถือเสมือนวา่ผู้นัน้ไมเ่คยเป็นพนกังาน
สว่นต าบล   แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดท่ีได้รับจากราชการในระหวา่งท่ีผู้นัน้อยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ  

ข้อ 139 ให้ผู้ ได้รับการบรรจจุากผู้สอบแขง่ขนัได้   หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแข่งขนัเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานส่วนต าบล    
และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตังิาน  ซึง่โอนมา
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล   ต้องทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

ข้อ 140 ภายใต้บงัคบัข้อ  149 (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล 
ตามข้อ 139  ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเข้า
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเป็นต้นไป 

ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอยา่ง
จริงจงั มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอนัท่ีจะให้การทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเป็นกระบวนการ
เลือกสรรบคุคลเข้ารับราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการได้ตามความเหมาะสม  แตอ่ย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน  ปริมาณงาน  คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืน  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัติน
ตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการ ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบ 

ข้อ 142 ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ 

ให้ผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบตังิาน  การประพฤตติน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
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ข้อ 143 ให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการท ารายงานการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตน       
เสนอผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
ก าหนด 

ข้อ 144 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวน
สองคน  ซึง่อยา่งน้อยต้องแตง่ตัง้จากผู้ มีหน้าท่ีดแูล การทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหนึง่คน  พนกังาน
สว่นต าบล  ผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอีกหนึง่คน 

ข้อ 145 ให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของผู้
ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ท่ีก าหนดไว้ ในข้อ  141  ท าการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือน   และประเมินครัง้ท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในแตล่ะครัง้ได้อยา่งชดัแจ้ง เน่ืองจาก
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ลาคลอดบตุร  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานลาป่วย
เพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัิ
ราชการตามหน้าท่ี  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามข้อ  149 (2)  เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้หนึง่ 

ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณี 
มีกรรมการท่ีไมเ่ห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ 147 เม่ือคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  145  แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินตอ่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้

(1) ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่ ่ากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ  
141  ให้รายงานเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีขยาย
ตามข้อ 149 (2)  แล้ว 

(2) ในกรณีท่ีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ 141  
ให้รายงานเม่ือเสร็จสิน้การประเมินแตล่ะครัง้ 

ข้อ 148 เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  
147 (1) แล้ว ให้ประกาศวา่ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการนัน้เป็นผู้ผา่นการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
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พร้อมแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัประกาศ 

ข้อ 149 เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  
147 (2)  ให้ด าเนินการดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการออกจากราชการ  ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมี
ค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานพร้อมกบัแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ   และสง่ส าเนาค าสัง่ให้ออกไป
ยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีค าสัง่ 

(2) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการตอ่ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่ไปอีกระยะหนึง่ 
เป็นเวลาสามเดือน  แล้วแตก่รณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการ ผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลอง
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่ไป 

ในกรณีท่ีผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการจนสิน้สดุ
ระยะเวลาท่ีขยายแล้ว  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับรายงานวา่ผลการ
ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของผู้นัน้ยงัต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 150 การนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้ให้นบัวนัท่ี 
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการไมไ่ด้มาปฏิบตังิานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วย และให้
นบัวนัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น  และนบัวนัก่อนหน้าจะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเร่ิมต้นนัน้
ของเดือนสดุท้ายแหง่ระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถ้าไมมี่วนัตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนั
สดุท้ายของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

ข้อ 151 พนกังานส่วนต าบลซึง่อยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  ผู้ใดได้รับ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตามวฒุิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบลอีก  
ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ    ดงันี ้

(1) กรณีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดมิตามวฒุิท่ี
ได้รับเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ือง
ไปกบัต าแหนง่เดมิ   ถ้าได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในตา่งสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม่ 



 60 

(2) กรณีย้ายไปด ารงต าแหนง่ในสายงานเดมิ   ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
และ นบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหนง่ในตา่ง 
สายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม่ 

(3) กรณีโอนมาด ารงต าแหนง่ใหม ่ ให้เร่ิมทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบั
เวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม ่ เว้นแตก่รณีโอนโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายให้ทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 

(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เม่ือได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล ไม่วา่ในสายงานเดมิหรือตา่งสายงาน  
ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 

ข้อ 152 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดแล้ว หากภายหลงั
ปรากฏวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้ผู้นัน้ให้กลบัไปด ารงต าแหนง่เดมิ   หรือต าแหนง่อ่ืนในระดบัเดียวกบั
ต าแหนง่เดมิท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่โดยพลนั โดยความเห็นชอบ
ของ  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  แตท่ัง้นี ้  ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้
ได้ปฏิบตัไิปตามอ านาจหน้าท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการในระหวา่งท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ี  ผู้นัน้มีคณุสมบตัไิมต่รงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัไปด ารงต าแหนง่เดมิ  หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึง่  ให้รับเงิน          
เดือนในขัน้ท่ีพงึจะได้รับตามสถานภาพเดมิ และให้ถือวา่ผู้นัน้ไมมี่สถานภาพอยา่งใดในการท่ีได้รับแตง่ตัง้       
ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีตนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ 

ข้อ 153 55 ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมีต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษาวา่งลง หรือต าแหนง่วา่งเน่ืองจากการก าหนดขึน้ใหม ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงาน
ต าแหนง่ว่างนัน้ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีมีต าแหนง่ว่างและ
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการสรรหาบคุคล เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีว่างภายใน 60 วนั 
นบัแตว่นัท่ีต าแหนง่นัน้วา่งลง 

ในการด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีวา่งตามวรรคหนึง่ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึง่ 
หรือหลายวิธีดงัตอ่ไปนี ้

                                                   
55

 ข้อ 153 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
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(1) รับโอนพนกังานส่วนต าบลต าแหนง่และระดบัเด่ียวกบัต าแหนง่ท่ีวา่งจากองค์การ
บริหารสว่นต าบลอ่ืนหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินประเภทอ่ืน ท่ีอยูใ่นสายงานนกับริหารในต าแหนง่และ
ระดบัเดียวกนั 

(2) สอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัสงูขึน้แทนต าแหนง่ท่ีวา่งตามข้อ 86 
หรือข้อ 102 แล้วแตก่รณี 

(3) คดัเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินประเภทอ่ืน 
ซึง่ด ารงต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานเทียบเคียงได้กบัต าแหน่งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนงัสือรับรองจาก
สว่นราชการต้นสงักดั และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ 
ตามข้อ 179 ทัง้นี ้ต้องเปิดโอกาสให้พนกังานส่วนต าบลต าแหนง่และระดบัเดียวกบัต าแหนง่ท่ีวา่งจาก
องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนท่ีอยูใ่นสายงานนกับริหารในต าแหนง่และระดบัเดียวกนั เข้ารับการคดัเลือก
ด้วย 

(4) รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือรายงาน
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) แล้วแตก่รณี เพ่ือขอใช้บญัชีในต าแหนง่ท่ีอยูใ่น
ประเภทและระดบัเดียวกนัโดยไมต้่องเรียงตามล าดบัท่ี 

กรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมีต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาว่าง
ลง หรือต าแหนง่ว่างเน่ืองจากการก าหนดขึน้ใหม ่วา่งลงเกินกวา่ 60 วนั โดยท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
มิได้ด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีวา่ง
ตามวรรคสอง โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร หรือกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ด าเนินการตามวรรค
สองแล้ว แตย่งัไมส่ามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่ได้ ภายใน 150 วนั นบัแตว่นัท่ีต าแหนง่วา่งหรือ
ต าแหนง่ว่างเน่ืองจากการก าหนดขึน้ใหม ่ให้ถือวา่การด าเนินการท่ีแล้วมาเป็นอนัยกเลิก และให้
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.
อบต.) แล้วแตก่รณี สง่บญัชีผู้สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกได้ของจงัหวดัหรือของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจแุทนต าแหนง่ท่ีวา่ง ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือสง่ตวัผู้สอบคดัเลือกหรือคดัเลือกได้นัน้ 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประเมินผลการปฏิบตังิานและความประพฤตใินรอบ 6 เดือน ของ
พนกังานสว่นต าบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.) สง่มาบรรจแุทนต าแหนง่ท่ีว่าง หากผลการประเมินปรากฏวา่การปฏิบตัิ
ราชการไมมี่ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาด าเนินการตามข้อ 177 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลถกูด าเนินการตามวรรคส่ีตัง้แต ่2 ครัง้ติดตอ่กนั โดยเหตุ
เกิดจากการปฏิบตัริาชการไมมี่ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม ให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาเรียกตวัพนกังานสว่นต าบลรายดงักลา่วเข้ารับการ
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ฝึกอบรมเพ่ือฟืน้ฟสูมรรถนะการปฏิบตังิาน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไมด่ าเนินการบรรจแุตง่ตัง้ตามวรรคสาม โดยไมมี่
เหตผุลอนัสมควร ให้ถือวา่ละเลยไมป่ฏิบตัติาม หรือปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แจ้งผู้ก ากบัดแูลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีตอ่ไป 

หมวด  6 
การย้าย 

ข้อ 154 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่หนึง่ ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
อีกต าแหนง่หนึง่ในองค์การบริหารสว่นต าบลเดียวกนั   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบลเป็นผู้สัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) และพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่นัน้ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ 

ข้อ 155 การย้ายพนกังานส่วนต าบล ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ  การพฒันาพนกังานสว่นต าบลเป็นหลกั และความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีต้องใช้ในการ
ปฏิบตังิานของราชการประกอบด้วย 

ข้อ 156 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่หนึง่ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ 
ในสายงานเดมิ  ให้สัง่ย้ายไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดมิ  ทัง้นี ้
ให้พิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็นตามข้อ  155 

ข้อ 157 การย้ายพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหนง่ใด ต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่นัน้  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ กรณีท่ีไมท่ราบแนช่ดัวา่วฒุิการศกึษาใดเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่หรือไม ่ให้หารือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ทกุกรณี 

ข้อ 158  การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ใดไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อ่ืน
ในสายงานผู้ปฏิบตัิ ให้พนกังานสว่นต าบลท่ีจะขอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนจะต้องด ารง
ต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัและต้องมีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่
โดยไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ได้ปฏิบตัริาชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาก่อน แตใ่ห้ค านงึถึง
สิทธิของพนกังานสว่นต าบลในการเล่ือนระดบัในต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์  
( เล่ือนไหล ) ด้วย ซึง่อาจท าให้พนกังานสว่นต าบลมีระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ในสายงานไมค่รบ
ตามหลกัเกณฑ์การเล่ือนระดบัดงักลา่วได้ โดยมีหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
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การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบัเดียวกนั 
ต้องแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัและต้องมีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

(1) การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นตา่งระดบักนั  
และมิใชเ่ป็นการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3  ให้ด าเนินการ  ดงันี  ้

(ก) ให้พนกังานสว่นต าบลผู้ประสงค์จะขอรับการแตง่ตัง้เสนอค าร้องขอย้ายไป
ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน 

(ข) ให้พิจารณาแตง่ตัง้จากพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้
ก่อนเป็นล าดบัแรก  หากไมมี่ผู้ประสงค์จะขอย้าย  จงึพิจารณาจากพนกังานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารสว่นต าบลอ่ืน เป็นล าดบัถดัไป 

(ค) ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ขอรับการแตง่ตัง้  ได้แก่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่
ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลและ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลประเมินบคุคล
เพ่ือความเหมาะสมกบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหมต่ามแบบประเมิน 

(ง) ผู้ ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บงัคบับญัชาแตล่ะคนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 

(จ) กรณีมีผู้ขอรับการแตง่ตัง้เกินกวา่จ านวนต าแหนง่วา่งให้น าคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บงัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แล้วจดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม  เสนอ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เชน่ การสมัภาษณ์  การทดสอบก็อาจ
พิจารณาก าหนดเพิ่มเตมิได้  กรณีมีคะแนนเทา่กนัให้จดัเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ  บญัชีดงักลา่ว
ให้มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) เห็นชอบ การแตง่ตัง้ 
ให้แตง่ตัง้เรียงล าดบัท่ีในบญัชีดงักลา่ว 

(ฉ) การแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนโดยการโอนให้
องค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัของผู้ขอโอนเป็นผู้ประเมินแล้วสง่ผลการประเมินให้องค์การบริหาร
สว่นต าบลท่ีจะรับโอนด าเนินการตอ่ไป 

(2) การย้ายพนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป  
ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก   หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็นไปตามข้อ  86  ถึงข้อ  101  
ยกเว้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การย้ายผู้ด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 
ขึน้ไป หรือสายงานนกับริหารงาน ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนซึง่เป็นสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 
ขึน้ไป    จะต้องด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและมีคณุวฒุิตรงตามท่ีก าหนดไว้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 
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(ข) การย้ายพนกังานสว่นต าบลท่ีมีคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดไว้ตามข้อ 79   

(ค) การย้ายพนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับคณุวฒุิเพิ่มขึน้ และไมเ่คยด ารงต าแหนง่ 
ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3  ผู้นัน้ต้องเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่ท่ีอยูใ่นสายงานท่ีจะย้าย   
และบญัชีการสอบแขง่ขนัได้ยงัไม่ถกูยกเลิก 

(3) การย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่
ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล)  พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จะต้องผา่นการประเมินบคุคลและ
การปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล 

ข้อ 159 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ใด ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงาน
ผู้บริหาร    ให้กระท าได้  ดงันี ้

(1) การย้ายพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ในสายผู้บริหารไปด ารงต าแหนง่
ในสายผู้บริหารต าแหนง่อ่ืน  จะต้องย้ายไปด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะ
แตง่ตัง้ใหมแ่ละต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 

(2)  การแตง่ตัง้พนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ในสายผู้ปฏิบตังิานไปด ารง
ต าแหนง่ในสายผู้บริหาร  ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามข้อ 86  ถึงข้อ  101  

ข้อ 160 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่น
ต าบลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน ผู้นัน้จะต้องด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกบัต าแหนง่ของ
สายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่   และต้องมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ของต าแหนง่
สายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 

ข้อ 161 การย้ายพนกังานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ใดไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ 
ในสายงานท่ีต ่ากวา่ต าแหนง่สายงานเดมิ  หรือมีระดบัต ่ากวา่เดมิ   หรือย้ายพนกังานสว่นต าบลใน
ต าแหนง่สายผู้บริหารไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สายผู้ปฏิบตังิาน   ให้กระท าได้ตอ่เม่ือพนกังานสว่น
ต าบลผู้นัน้สมคัรใจ   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ในการย้ายพนกังานส่วนต าบลตามวรรคหนึง่    คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) ต้องพิจารณาโดยค านงึถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้
เงินเดือนของอนัดบัเดมิ   ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะได้รับ  เม่ือ
ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้ แตถ้่าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ี
ได้รับแตง่ตัง้ 
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ข้อ 162 ในการสัง่ย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน 
ให้ค านงึถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานสว่นต าบลในการเล่ือนระดบัสงูขึน้ในต าแหนง่ท่ีก าหนด
ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ด้วย   ซึง่อาจท าให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหนง่ในสายงานท่ีแตง่ตัง้ใหมไ่มค่รบตามหลกัเกณฑ์การเล่ือนระดบัดงักลา่วได้ 

ข้อ 163 เม่ือมีค าสัง่ย้ายพนกังานสว่นต าบลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดแล้ว  ให้
ผู้บงัคบับญัชาแจ้งหน้าท่ี และความรับผิดชอบของต าแหนง่ดงักลา่ว  ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ทราบ
ในวนัท่ีไปรายงานตวัรับมอบหน้าท่ี  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตังิานในต าแหนง่นัน้ตอ่ไป 

หมวด  7 
การโอน 

ข้อ 164 56 การโอนพนกังานส่วนต าบลจากองค์การบริหารสว่นต าบลหนึง่ไปแตง่ตัง้ 
ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่นต าบลอีกแหง่หนึง่ ให้โอนและแตง่ตัง้จาก
พนกังานสว่นต าบล ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงันี ้

(1) ผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ หรือผู้ได้รับการ
คดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้นัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(2) ผู้ขอโอนต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาภายใน 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีต าแหนง่วา่ง ตามข้อ 171 

(3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่ในต าแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั
ระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ขอโอนมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในองค์การบริหาร
สว่นต าบลตามข้อ 175 

(4) ผู้ ท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลได้มีมตใิห้โอนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนึง่ไปด ารงต าแหนง่ในอีกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึง่ในจงัหวดัเดียวกนั ตามข้อ 176 หรือข้อ 177 

(5) ผู้ ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลได้มีมตใิห้โอนจากองค์การบริหารสว่น
ต าบลหนึง่ไปด ารงต าแหนง่ในอีกองค์การบริหารสว่นต าบลหนึง่ ตามข้อ 153 วรรคสาม หรือข้อ 177” 

ข้อ 165 ในการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี
ไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนกังานสว่นต าบล  หรือการแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล
ผู้สอบคดัเลือกได้หรือผู้ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นต าบล และผู้สอบแขง่ขนั
ได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั   ผู้ สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ได้รับการ
คดัเลือกนัน้เป็นพนกังานส่วนต าบลในสงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  ให้องค์การบริหารสว่นต าบล

                                                   
56

 ข้อ 164 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ 5 ตลุาคม 2550 
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ท่ีจะบรรจหุรือแตง่ตัง้นัน้  เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ี
สอบแขง่ขนัได้   ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  สอบคดัเลือกได้   หรือได้รับ
คดัเลือก   แล้วแตก่รณีให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ 166 ในการโอนพนกังานสว่นต าบลผู้สอบแขง่ขนัได้   ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษ
ท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแข่งขนั   ผู้สอบคดัเลือกได้  หรือผู้ได้รับคดัเลือก  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะรับ
โอนมีหนงัสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารสว่นต าบลของผู้ ท่ีจะโอนทราบ และให้
องค์การบริหารสว่นต าบลของผู้ ท่ีจะโอน   เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานสว่นต าบลนัน้   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนตา่งจงัหวดักนั  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะรับโอน 
มีหนงัสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล   
( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ ท่ีจะโอนทราบ  และให้องค์การบริหารสว่นต าบล
ของผู้ ท่ีจะโอน  เสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานสว่นต าบลให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 167 ในการออกค าสัง่รับโอนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบล 
ท่ีจะรับโอน  และการออกค าสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลพ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่น
ต าบลสงักดัเดมิตามมตขิองคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ของแตล่ะแหง่  
ตามข้อ  165 และข้อ 166  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้สองแหง่ประสานกนั เพ่ือออกค าสัง่การรับ
โอนพนกังานสว่นต าบล   และการให้พนกังานส่วนต าบลพ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ี โดยก าหนดให้มีผล
ในวนัเดียวกนั   

ข้อ 168 ให้พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือ
ได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน   ดงันี ้

(1) กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่ากวา่  
หรือเทา่คณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนตามวฒุิ   แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือน 
ในขัน้ท่ีได้รับอยูเ่ดมิ 

(2) กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูกวา่เดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่า
กวา่หรือเทา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ  แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับ
เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตาราง



 67 

เทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานสว่นต าบลจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้าย
ประกาศนี ้

(3) กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัต ่ากวา่เดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงู
กวา่คณุวฒุิให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้   หรือได้รับคดัเลือกใน
กรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของ
อนัดบัเดมิ  ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานสว่นต าบลจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้ และหากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ ท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั  
ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณี
ท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนันัน้ 

ข้อ 169 ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะด าเนินการให้พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้   หรือได้รับ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั   ซึง่ได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ  
ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได้   หากมีการระบเุง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศ
สอบแขง่ขนั   หรือคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

ข้อ 170 ให้พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบคดัเลือกได้ 
หรือได้รับคดัเลือกท่ีมิใชก่รณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  ได้รับเงินเดือนตามท่ีก าหนดใน
หมวด 3 วา่ด้วยอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแตก่รณี 

ข้อ 170/157 กรณีพนกังานสว่นต าบลผู้ใดได้รับอนญุาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ไปสอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก หรือคดัเลือก ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินอ่ืนแล้ว เม่ือประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกได้นัน้ 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลต้องเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้พ้น
จากต าแหนง่โดยออกค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่วนัเดียวกนักบัค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบลหรือ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีรับโอน เว้นแตผู่้นัน้อยูร่ะหวา่งถกูด าเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรง  
หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล สามารถมีมตเิห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารสว่นต าบลออกค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ีได้ทนัทีเม่ือได้รับแจ้งค าสัง่รับโอนจาก
องค์การบริหารสว่นต าบลหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีจะรับโอน โดยไมต้่องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทกุครัง้ แล้วรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลทราบ 

                                                   
57

 ข้อ 170/1 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 15 กนัยายน 2548(ฉบบัที่19) 
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ข้อ 171 58ภายใต้บงัคบัข้อ 153 และข้อ 164 เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาพนกังาน 
สว่นต าบลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลเป็นสว่นรวม เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมีมตใิห้ความเห็นชอบให้รับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองค์การ
บริหารสว่นต าบลอ่ืนท่ีประสงค์ขอโอนมาเป็นพนกังานส่วนต าบล ในต าแหนง่บริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีวา่งขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนัน้แล้ว และองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะรับโอนได้เสนอขอความ
เห็นชอบตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีต าแหนง่นัน้ว่างลง เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล
ออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดิม และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

ข้อ 172 59กรณีองค์การบริหารสว่นต าบลมีต าแหนง่ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
วา่งลงและองค์การบริหารสว่นต าบล จะด าเนินการพิจารณารับโอนพนกังานสว่นต าบลจากองค์การ
บริหารสว่นต าบลอ่ืนมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารท่ีวา่งในองค์การบริหารสว่นต าบล ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึง่ จ านวน 
ไมน้่อยกวา่ 7 คน 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แตง่ตัง้บคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 1 คน   ประธาน
กรรมการ 

(2) ผู้แทนสว่นราชการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 2 คน กรรมการ 
(3) ผู้ทรงคณุวฒุิ 1 คน กรรมการ 
(4) นายกองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 

หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 1 คน  
(5) ท้องถ่ินจงัหวดั                                                                        กรรมการ 
(6) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 
(7) ผู้แทนพนกังานสว่นต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้  

เลขานกุาร 

                                                   
58

 ข้อ 171 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม)  วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
59

 ข้อ 172  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่12)วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2547 
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ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลไมป่ระสงค์เป็นกรรมการ ตามข้อ172(4)   
ให้แตง่ตัง้ผู้ ท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              

กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้แทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ตามข้อ172(2)  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้จากหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดั ซึง่เป็นสว่น
ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือข้าราชการท่ีมีต าแหนง่ตัง้แต่
ระดบั 7  ขึน้ไป   ในสงักดัสว่นราชการนัน้ หรือนายอ าเภอในจงัหวดันัน้ 

กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ ตามข้อ172(3)   
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) หรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนท่ีมีความรู้ความสามารถหรือผู้ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบคุคล  
การบริหารการปกครอง  ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถ่ิน  ซึง่อาจเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่น
ท้องถ่ิน หรือบคุคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถดงักลา่ว 

เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ172(7) ให้นายกองค์การ
บริหารสว่นต าบล พิจารณาแตง่ตัง้จากพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกอง หรือ
หวัหน้าสว่นราชการท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้ ให้เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  
ท าหน้าท่ีในงานด้านธุรการตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  และท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 173 หลกัเกณฑ์การคดัเลือก  วิธีการคดัเลือก  และการก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีมี
สิทธิเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือโอน    ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการคดัเลือกผู้ด ารง
ต าแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามท่ีก าหนดในหมวด 4  วา่ด้วยการคดัเลือกมาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

ข้อ 174 ให้คณะกรรมการคดัเลือก  ด าเนินการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัติามท่ีก าหนด
และได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก   แล้วประกาศผล
การ คดัเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณารับโอน 

ข้อ 175 ภายใต้บงัคบัข้อ 164   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบล  
อาจโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลในต าแหนง่เดียวกนัได้  โดยความสมคัรใจของพนกังาน
สว่นต าบลผู้ โอน  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ี
เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดงักลา่วแล้ว   ให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีเก่ียวข้องเสนอขอ
ความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เม่ือคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ   และได้รับเงินเดือนในขัน้ 
ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
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การโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืน มาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในองค์การบริหารสว่นต าบล  อาจ
กระท าได้โดยความสมคัรใจของผู้จะขอโอน   และได้รับความยินยอมจากประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอนนัน้ เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.
อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
ออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไม่สงูกวา่เดิม  และได้รับเงินเดือน 
ในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
การโอนพนกังานส่วนต าบลตามวรรคสองมาด ารงต าแหนง่ในระดบัต ่ากวา่เดมิอาจกระท าได้ตอ่เม่ือ
พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้สมคัรใจ   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.
อบต.จงัหวดั )   ในการนี ้ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ต้องพิจารณาโดยค านงึถึง
เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  โดยก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีเทียบได้
ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานสว่น
ต าบลจะได้รับ   เม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้ แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้
สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้ ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัส าหรับต าแหนง่นัน้ 

60พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่อยูใ่นองค์การบริหาร
สว่นต าบลเดียวกนัได้ครัง้ละไมเ่กินส่ีปี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงาน
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เพ่ือพิจารณาประสานการโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่ภายในจงัหวดั กรณี
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมีความประสงค์จะขอให้พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหารของ
องค์การบริหารสว่นต าบลด ารงต าแหนง่เกินกวา่ส่ีปี ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไมส่ามารถประสานการโอนภายใน
จงัหวดัได้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลพิจารณา
สบัเปล่ียนต าแหนง่ระหวา่งจงัหวดัตามเง่ือนไขตอ่ไป 

ข้อ 176 61กรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ หรือกรณีมีความขดัแย้ง
ระหวา่งพนกังานสว่นต าบลกบัผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล และไมส่ามารถโอนตาม ข้อ  171 
และข้อ 175 ได้ ให้ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล หรือพนกังานสว่นต าบลย่ืนค าร้องหรือรายงาน
พร้อมเหตผุลความจ าเป็นให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลพิจารณา หรือกรณีท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบลรับทราบข้อเท็จจริงและเห็นวา่ หากให้พนกังานสว่นต าบลและผู้บริหารปฏิบตังิาน
ร่วมกนัอาจเกิดผลเสียตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลและตอ่ทางราชการ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับรายงาน แล้วพิจารณาด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้

                                                   
60

 ข้อ 175 วรรคสี่ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่19 กรกฎาคม 2547 
61

 ข้อ 176 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี 19 มีนาคม 2546  
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(1) กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏกรณีมีมลูอนัควรกล่าววา่พนกังานสว่น
ต าบลผู้นัน้กระท าผิดวินยั ก็ให้ด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ แตห่ากเห็นวา่เกิดจาก
ความบกพร่องหรือเกิดจากการกลัน่แกล้งโดยผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล  ให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบลแจ้งนายอ าเภอท้องท่ีพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัตสิภา
ต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

(2) 62กรณีเห็นวา่เป็นความขดัแย้งในการบริหารหากอยูร่่วมกนัไมเ่กิดผลดี 
ตอ่ทางราชการ หากให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยู่ตอ่ไปจะเกิดความเสียหาย ให้
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล พิจารณาประสานการโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ ไปด ารงต าแหนง่
ในองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนภายในจงัหวดัเดียวกนัได้ โดยให้ด ารงต าแหนง่ท่ีไม่สงูกวา่เดมิและได้รับ
เงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดิมโดยพิจารณาด าเนินการตามล าดบัดงันี  ้

(ก) พิจารณาโอนพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้สบัเปล่ียนกบัพนกังานสว่นต าบล 
สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลแหง่อ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในการบริหารในลกัษณะเดียวกนัภายในจงัหวดั
เดียวกนัก่อน 

(ข) กรณีมีต าแหนง่วา่งในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนภายในจงัหวดั
เดียวกนั ก่อนท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจะมีมติให้โอนไปด ารงต าแหนง่วา่งนัน้ ให้
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารสว่นต าบลก่อน  
จงึมีมตโิอนให้พนกังานสว่นต าบลไปด ารงต าแหนง่ดงักล่าว 

(ค) กรณีไมส่ามารถโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัตาม (ก)หรือ(ข) และเห็นวา่
หากให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่ตอ่ไปจะเกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ และเป็นอนัตรายตอ่พนกังาน
สว่นต าบลผู้นัน้ คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล อาจพิจารณามีมตใิห้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ประจ า
ส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)โดยก าหนด
ระยะเวลาประจ าส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการฯไมเ่กิน 6 เดือน เพ่ือรอการโอนภายในจงัหวดั
เดียวกนัหรือโอนระหวา่งจงัหวดัตอ่ไป โดยให้พนกังานส่วนต าบลผู้ ท่ีประจ าส านกังานเลขานกุาร
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลดงักลา่วได้รับเงินเดือนจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสงักดัเดมิ 
และในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล หรือพนกังานสว่นต าบลดงักลา่วสามารถประสาน  
หรือตกลงการโอนกบัองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนได้ ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลพิจารณา 
มีมตเิห็นชอบให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่เพ่ือโอนไปด ารงต าแหนง่ท่ีองค์การบริหารสว่น
ต าบลอ่ืนตอ่ไป 
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 ข้อ 176 (2)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี30  กนัยายน 2547 
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ข้อ 177 63 กรณีมีเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารสว่นต าบลหรือ
เพ่ือการพฒันาพนกังานส่วนต าบล หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่งพนกังานสว่นต าบลกบั
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลและไมส่ามารถด าเนินการโอนพนกังานสว่นต าบลระหวา่งองค์การ
บริหารสว่นต าบลในจงัหวดัตามข้อ 176 ได้ เม่ือนายกองค์การบริหารสว่นต าบล หรือพนกังานสว่นต าบล 
ฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่ หรือทัง้สองฝ่าย มีค าร้องให้ด าเนินการดงันี ้

(1) กรณีขอโอนภายในจงัหวดั ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลปรากฏวา่มีเหตอุนัสมควร ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมตใิห้
โอน หรือโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่ระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ แตห่ากเหตท่ีุเกิดมิได้เป็นความผิด
ของพนกังานสว่นต าบลให้สอบถามความสมคัรใจก่อน เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณา
แล้วสมควรมีมตเิป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวข้อง สัง่หรือปฏิบตัใิห้เป็นไป
ตามมตนิัน้ 

(2) กรณีขอโอนระหวา่งจงัหวดั ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลปรากฏวา่มีเหตอุนัสมควร ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลมีมติ
ให้โอน หรือโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่ระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบลได้ แตห่ากเหตท่ีุเกิดมิได้เป็น
ความผิดของพนกังานส่วนต าบลให้สอบถามความสมคัรใจก่อน เม่ือคณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบลพิจารณาแล้วเห็นสมควรมีมตเิป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลท่ีเก่ียวข้องมีมติ
ให้เป็นไปตามนัน้ แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวข้อง สัง่หรือปฏิบตัเิป็นไปตามมติ
ดงักลา่ว 

กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใด ไมป่ฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบลหรือมตขิองคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลตามวรรคหนึง่ ให้ถือว่าละเลยไมป่ฏิบตัิ
ตาม หรือปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั) แจ้งผู้ก ากบัดแูลองค์การบริหารสว่นต าบล พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตอ่ไป
โดยเร็ว ส าหรับพนกังานส่วนต าบลหากขดัขืนหรือหลีกเล่ียงไมป่ฏิบตัติามค าสัง่ของนายกองค์การบริหาร
สว่นต าบล ซึง่สัง่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลแล้ว ถือวา่เป็นความผิดวินยั” 

ข้อ 178 การโอนพนกังานสว่นต าบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 
177 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่รับโอนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล
ดงักลา่ว  ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้  สอบคดัเลือกได้  หรือได้รับคดัเลือกตามข้อ 164 หรือ
ต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีมตใิห้ความเห็นชอบให้รับโอนและ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด ตามข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177  และ ให้ประธานกรรมการบริหาร

                                                   
63

 ข้อ 177 แก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ 5 ตลุาคม 2550 
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องคก์ารบริหารสว่นต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลสงักดัเดมิมีค าสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้พ้น
จากต าแหนง่    ทัง้นี ้ให้ก าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่ให้มีผลในวนัเดียวกนั 
การสัง่โอนพนกังานสว่นต าบล   และการสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลพ้นจากต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 178 ทวิ64 กรณีการโอนพนกังานสว่นต าบล เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่น
ท้องถ่ินประเภทอ่ืนหรือข้าราชการประเภทอ่ืน เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับแจ้งการรับโอน
พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประเภทอ่ืนหรือสว่นราชการอ่ืน ให้นายก
องค์การบริหารสว่นต าบลรายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล เพ่ือขอความเห็นชอบให้พ้น
ต าแหนง่ โดยก าหนดวนัออกค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่เป็นวนัเดียวกนักบัวนัรับโอน เม่ือมีค าสัง่รับโอน
แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลทราบ 

                                    หมวด  8 
                                   การรับโอน 

ข้อ 17965 การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 
ท่ีไมใ่ชข้่าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามญั มาบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลให้รับโอน
และแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลจากผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับการคดัเลือกในต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้โดย
กรณีพิเศษตามข้อ 116 (2) โดยให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแข่งขนัได้ หรือได้รับการคดัเลือกนัน้ และให้ได้รับ
เงินเดือนตามคณุวฒุิส าหรับต าแหนง่นัน้ เว้นแต ่ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ ให้ได้รับเงินเดือน
เทา่กบัเงินเดือนท่ีได้รับอยูเ่ดิม แตถ้่าไมมี่ขัน้เงินเดือนเทา่กบัเงินเดือนท่ีได้รับอยูเ่ดมิ ให้ได้รับเงินเดือน
ส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับการคดัเลือกในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนท่ีได้รับอยู่
เดมิ ตามหลกัเกณฑ์การให้พนกังานสว่นต าบลได้รับเงินเดือน แตถ้่าเทียบแล้วผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่
ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับการคดัเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้
ท่ีสงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้ 

การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชข้่าราชการการเมือง หรือราชการวิสามญั มา
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลในต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้รับโอน
และแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลจากผู้ได้รับการคดัเลือก โดยให้มาด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งู
กวา่เดมิ และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

                                                   
64

 ข้อ 178ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแต่งตัง้การย้าย 

การรับโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนชัน้เงินเดือน(เพ่ิมเติม)ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2547 
65

 ข้อ 179 แก้ไขโดยแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล วนัท่ี 5 ตลุาคม 2550 
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หลกัเกณฑ์การคดัเลือก และวิธีการคดัเลือกเพ่ือรับโอน ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดไว้ส าหรับการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
วา่ด้วยการคดัเลือกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 180 ในกรณีองค์การบริหารสว่นต าบลมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  เพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการ   องค์การบริหารสว่นต าบลอาจขอรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน  หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชข้่าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญั ท่ีมีความประสงค์จะขอโอนมาแตง่ตัง้เป็น
พนกังานสว่นต าบลในต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิาน ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยให้ชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์
การท างาน และความช านาญการของผู้ ท่ีจะขอโอนและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสัง่รับโอน  และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นพนกังานสว่น
ต าบล    ส่วนจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ระดบัใด และจะให้ได้รับเงินเดือน  เท่าใด   
ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เป็นผู้ก าหนด  แตจ่ะต้องไมส่งูกวา่พนกังานสว่น
ต าบลท่ีมีคณุวฒุิ ความสามารถ และความช านาญในระดบัเดียวกนั 

ข้อ 181 การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบลตามข้อ  179  และข้อ  180  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลมีค าสัง่ให้รับโอนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานส่วนต าบลแล้ว ให้มี
หนงัสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสงักดัเดมิของผู้ ท่ีจะโอนออกค าสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่และ
หน้าท่ี   ทัง้นีใ้ห้ก าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่เป็นวนัเดียวกนั 

การออกค าสัง่รับโอนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในองค์การบริหารสว่นต าบลตามวรรค
หนึง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   ให้ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ 182 การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานสว่นต าบล   ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์  ดงันี  ้

(1) ต าแหนง่ท่ีจะน ามาใช้ในการรับโอน   ต้องเป็นต าแหนง่ว่างท่ีมีอตัราเงินเดือน  
(2) ผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด ต้องมีคณุสมบตัิตรงตาม

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้ 
(3) ผู้ใดไมเ่คยได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีใช้วฒุิตัง้แตร่ะดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มาก่อน  หรือไมเ่คยได้รับ
แตง่ตัง้โดยผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ด ารง
ต าแหนง่ท่ีต้องใช้วฒุิตัง้แตป่ริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้  เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มา
ก่อน   หากจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป  ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้
สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่สายงานท่ีจะรับโอน และบญัชีสอบแขง่ขนันัน้ยงัไมย่กเลิก 
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(4) การรับโอนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีต้องด าเนินการคดัเลือกหรือต้อง
ประเมินบคุคล ผู้ขอโอนจะต้องผา่นการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

(5) การรับโอนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานใด ต้องไมมี่ผู้สอบแขง่ขนัได้
ในต าแหนง่สายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการบรรจอุยู ่ หรือไมมี่ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ได้รับคดัเลือกใน
ต าแหนง่สายงานนัน้ขึน้บญัชีรอการแตง่ตัง้อยู่ 

ข้อ 183 เพ่ือประโยชน์ในการนบัเวลาราชการให้ถือวา่เวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของ      ผู้ ท่ีโอนมาตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้  ในขณะท่ีเป็นพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนนัน้เป็นเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล 

 

 

                                             หมวด  9 
                                 การเล่ือนระดับ 

ข้อ 184 การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้
เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้   หรือผู้สอบคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้ได้ หรือจากผู้ได้รับ
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้  

ข้อ 185 การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เล่ือนและ 
แตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีสอบแขง่ขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนัน้แล้วแตก่รณี  ส าหรับการเล่ือนและ
แตง่ตัง้จากผู้ได้รับคดัเลือก   ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงความรู้ ความสามารถ  
ความประพฤต ิและประวตักิารรับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้ มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ 186 การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
จากผู้สอบแขง่ขนัได้ ให้เล่ือน และแตง่ตัง้ได้  ดงันี ้

(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้
ได้ ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ 

(2) การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ได้ตอ่เม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผู้นัน้
สอบแขง่ขนัได้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้   ส าหรับเงินเดือนท่ีได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิท่ี
ประกาศรับสมคัร   

(3) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด  4  วา่
ด้วยการคดัเลือก  
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(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.
จงัหวดั ) 

ข้อ 187 การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
จากผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้  ดงันี ้

(1) หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตัิให้ด ารง
ต าแหนง่ในสายผู้บริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ี
จะแตง่ตัง้ 

(2) คณุสมบตัเิป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะ
แตง่ตัง้ 

(3) วิธีการ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้ถือปฏิบตัติามข้อ 86 ถึงข้อ 101 
(4) การแตง่ตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้สัง่

เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ข้อ 188 การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล   ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบจากผู้ได้รับคดัเลือก   

(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้ต้น  ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือน
ยงัไมถ่ึงขัน้ต ่าและผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน   ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนัน้ 

(ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้ 

(ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  

(2) เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือน
ไม ่  ต ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ี
สงูขึน้โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  
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ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  

(ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนัน้ 

(3) เป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้ 

(4) ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานตามวิธีการ
และแบบประเมินท้ายประกาศก าหนดนี ้

(5) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและ
แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มีผลไมก่่อน
วนัท่ีผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นบนัทกึความเห็นวา่ควรเล่ือนระดบัได้ 

ในการด าเนินงานตามวรรคแรก  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
มีค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  กรณีท่ีมีความเห็นว่าสามารถเล่ือนระดบัสงูขึน้
ได้  ก าหนดเวลาหนึง่เดือนนบัจากผู้ขอเล่ือนระดบัเสนอเร่ืองตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 

ข้อ 189 การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4 
ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ี
สงูขึน้ 

(1) ได้รับวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้    
โดยได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุขององค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 116 (1)  

(2) ได้รับวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้
คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 116  (2)  

(3) หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด 4  
วา่ด้วยการคดัเลือก  

(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและ
แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 190 การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ท่ี
ก าหนด     เป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์   ในต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และ
ระดบั 2 

(1) ต าแหนง่ในกลุม่งานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุม่งานท่ีปฏิบตัภิารกิจหลกั
ของสว่นราชการ  ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ ท้ายประกาศนี ้ให้ก าหนดต าแหนง่ได้ถึง
ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้
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(ก)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั  
1 – 3     หรือ 4 ส าหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  

(ข)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหนง่ระดบั  
2 – 4  หรือ 5 ส าหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  

(2) 66ต าแหนง่ในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุม่งานท่ีใช้ทกัษะและความ
ช านาญเฉพาะตวัตามบญัชีจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ ท้ายประกาศนี ้ให้ก าหนดต าแหนง่ได้ถึงระดบั 5 
หรือระดบั 6 ดงันี ้

(2.1) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 1-3 หรือ 
4 หรือ 5 

(2.2) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 2-4หรือ 5 
หรือ 6 

ส าหรับการเล่ือนระดบัและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ในต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ ในต าแหนง่สาย
งานนายชา่งโยธา นายชา่งไฟฟ้า นายชา่งเคร่ืองยนต์ นายชา่งเขียนแบบ และนายชา่งส ารวจ ดงันี ้

ก. ปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ 
(ก)  ต าแหนง่ในสายงานนายชา่งโยธา นายชา่งไฟฟ้า นายชา่งเคร่ืองยนต์ 

นายชา่งเขียนแบบ และนายชา่งส ารวจ ซึง่เป็นต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ให้ก าหนดเป็น
ต าแหนง่ระดบั 2-4 หรือ 5 หรือ 6ว หรือ 7ว ส าหรับต าแหนง่ 7ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนด
ต าแหนง่ โดยจะต้องไมส่งูกวา่ระดบัต าแหนง่ของหวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีต าแหนง่นัน้
สงักดั และต้องเป็นไปตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

(ข) การก าหนดต าแหนง่ให้เป็น 7ว ให้ด าเนินการได้เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่
นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้และลกัษณะหน้าท่ีความ
รับผิดชอบปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ี
จะต้องปรับระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล
ก าหนด 

(ค)  การพิจารณาปรับระดบัต าแหนง่เป็น 7ว ให้หนว่ยงานการเจ้าหน้าท่ี
ศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหนง่ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล
พิจารณา โดยใช้แบบประเมินต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ (สายงานเร่ิมต้นจากระดบั 
2) ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้เป็น 7ว เทา่นัน้ 

                                                   
66

 ข้อ 190(2)แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

(แก้ไขเพ่ิมเติม)ฉบบัที่๒๒ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2549 
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(ง) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ตาม ก(ค) ในชัน้แรกต้องมี
ค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหนง่ (Job  Description) ท่ีก าหนดไว้เดมิและท่ีก าหนดใหม ่และหาก
รายละเอียดของข้อมลูไมช่ดัเจน อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นต าบล
หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง การสงัเกตการท างานจริงในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
งานท่ีพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ 

ข. คณุสมบตัิ การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ 6ว ของสายงานนายช่าง
โยธา นายชา่งไฟฟ้า นายชา่งเคร่ืองยนต์ นายชา่งเขียนแบบ และนายชา่งส ารวจ  ขึน้ด ารงต าแหนง่ 7ว 
ของสายงานนัน้ จะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนในวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้

(ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ 

(ข)  เป็นผู้ด ารงต าแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่สายงานท่ีจะเล่ือน
ขึน้แตง่ตัง้ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัของต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบัตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 
2 ปี โดยไมอ่าจน าระยะเวลาด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได้ 

(ค)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสาย
งานท่ีจะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล โดยคณุวฒุิดงักลา่วต้องเป็นคณุวฒุิการศกึษาท่ีตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ดงันี  ้

(1)  คณุวฒุิ ปวท.หรืออนปุริญญา (2 ปี) หรือเทียบได้ไมต่ ่ากว่านี ้
ต้องมีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ 11 ปี 

(2) คณุวฒุิ ปวส.หรืออนปุริญญา (3 ปี) หรือเทียบได้ไมต่ ่ากว่านี ้ 
ต้องมีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ 10 ปี 

การนบัระยะเวลาขัน้ต ่าตามข้อ ข(ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารง
ต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่สายงานอ่ืนซึง่เป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้อง 
และเกือ้กลูกนัตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ 

(ง)  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากวา่ขัน้ 13,420 บาท 
และ 

(จ)  เป็นผู้ผ่านการคดัเลือก ด้วยการประเมินผลงานตามวิธีการท่ีก าหนด
ส าหรับเล่ือนและแตง่ตัง้ในต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล) ตามประกาศ
หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 

ค. การแตง่ตัง้ 
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ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการ
พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน  

ทัง้นี ้ การก าหนดต าแหนง่ตาม (1) และ (2) ระดบัต าแหนง่ท่ีจะปรับปรุง  ต้องไมส่งูกวา่
ระดบัต าแหนง่ของหวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีต าแหนง่นัน้สงักดั 

(3) คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบก าหนด
ต าแหนง่และระดบัต าแหนง่ตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่น
ต าบล  ยกเว้นการจะปรับต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ให้เป็นระดบั 5 และต าแหนง่ในสาย
งานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตาม (1) ให้ด าเนินการได้เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงาน
และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว   และลกัษณะหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาด 
ท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต.)  ก าหนด  

(4) การปรับระดบัต าแหนง่ให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   
พิจารณาปรับระดบัต าแหนง่ใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหนง่เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์  (สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2)  ซึง่ใช้ส าหรับ
การปรับระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และต าแหนง่ของสายงานท่ี
เร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เทา่นัน้ 

(5) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว  ในชัน้แรก ต้องมีค าบรรยาย
ลกัษณะงานของต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้เดมิและท่ีก าหนดใหม ่และหากรายละเอียดของข้อมลูไมช่ดัเจน    
อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรงการ
สงัเกตการท างานจริงในพืน้ท่ี  การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    

(6) หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 
(ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ขึน้ด ารง

ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 
(ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1   ขึน้ด ารง

ต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
(ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2   ขึน้ด ารง

ต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
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(ง)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2  ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

(7) เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้
(ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบั 
ท่ีจะแตง่ตัง้ และ 

(ข) 67เป็นผู้ด ารงต าแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่สายงานท่ีเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 
ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัของต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบั ตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี โดย
ไมอ่าจน าระยะเวลาด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได้ เช่น จะเล่ือนเป็นนายชา่งโยธา 6 ต้อง
เป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี เป็นต้น เว้นแตด่ ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 
1 และระดบั 2 ท่ีมีลกัษณะงานด้านเดียวกนักบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ ตามบญัชีจดักลุม่งานท่ี
เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนัท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ในกรณีท่ีระยะเวลา
ตดิตอ่กนัไมค่รบ 2 ปี แตน่บัรวมหลาย ๆ ชว่งเวลาแล้วครบ 2 ปี คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
(ก.อบต.) ให้นบัเป็นเวลาการด ารงต าแหนง่ดงักลา่วได้ และ 

(ค)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงาน 
ท่ีแตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้   ดงันี ้

คณุวฒุิ 
เล่ือนขึน้ด ารงต าแหนง่ 

ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ต าแหนง่ในสายท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ปวส.หรืออนปุริญญา 3  ปี หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
 

 
7 ปี 
6 ปี 

 
9 ปี 
8 ปี 
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 ข้อ 190(7)(ข)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่14)ลงวนัท่ี19 พฤษภาคม 2548 
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 การนบัระยะเวลาตาม  (ค)  อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่หรือเคย
ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน  ซึง่เป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล   ท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 

 การพิจารณาคณุวฒุิตาม (ค) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เท่านัน้ และให้พิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุว้ในบตัรประวตัพินกังานสว่นต าบล เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิเพิ่มเตมิ
ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจงึจะน าคณุวฒุินัน้มาใช้
ในการพิจารณาได้  

(ง) 68ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงัตอ่ไปนี ้
- เล่ือนระดบั 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่

ขัน้ 7,260 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 6,890 บาท 
- เล่ือนระดบั 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่

ขัน้ 8,870 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 8,430 บาท 
-เล่ือนระดบั 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่

ขัน้ 10,910 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 10,910 บาท” 
(8) วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้   

(ก) ต าแหนง่ท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เสนอคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เพ่ือพิจารณาอนมุตัปิรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เม่ือผู้ด ารง
ต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและ
ลกัษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิใน
สาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.)  ก าหนด 

(ข) 69ให้องค์การบริหารสว่นต าบล แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  
เพ่ือคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์(เล่ือนไหล)
ประกอบด้วย   

                                                   
68

 ข้อ 190(7)(ง)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่20)ลงวนัท่ี3 กมุภาพนัธ์ 2549 
69

 ข้อ 190(8)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี22 เมษายน  2547 
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(1) ประธาน ให้แตง่ตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือผู้ เคย
เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอยา่ง
น้อย 1 ระดบั หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ไมเ่คยเป็นข้าราชการ 
มาก่อน 

(2) กรรมการ  ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล ท่ีเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบั
ต าแหนง่ท่ีขอประเมินหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ๆ ซึง่มีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ์ในความสามารถจ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน 

(3) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้เลขานกุาร  
จ านวน 1 คน โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี 

 พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน  ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินในแตล่ะต าแหนง่ให้ 
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของต าแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

 พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการคดัเลือก
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้     

 ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มอบหมาย 

(ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ 

(4) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือน
และแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และให้มีผล 
ไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนด 1 เดือน หลงัจาก 
ท่ี ก.อบต.จงัหวดัให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 191 การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ท่ี
ก าหนด     เป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 

(1) 70ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 3 - 5 
หรือ 6 (ว) หรือ 7(ว) หรือ 7(วช.) ส าหรับระดบั 7(ว) ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่
ก่อน ทัง้นี ้ การก าหนดระดบัต าแหนง่ท่ีจะปรับปรุงต้องไมส่งูกวา่ระดบัต าแหนง่ของหวัหน้าหนว่ยงาน

                                                   
70

 ข้อ 191(1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี19 มีนาคม 2546 
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ระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่นัน้สงักดั ยกเว้นกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
ใดเห็นว่าผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตัใินระดบั 6 ว ผู้ ใดเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้เป็นระดบั 7ว หรือระดบั 7วช ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอ
ปรับปรุงระดบัต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)เป็นการเฉพาะราย แม้วา่
เม่ือปรับปรุงระดบัต าแหนง่แล้วจะมีระดบัท่ีสงูกวา่หวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ 

(2) คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นชอบก าหนด
ต าแหนง่และระดบัต าแหนง่ตามข้อ  (1)  ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล   
ยกเว้นการจะปรับต าแหนง่ใดให้เป็นระดบั 7(ว) ให้ด าเนินการได้เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงาน
และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว   และลกัษณะหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ี
จะต้องปรับระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล  
( ก.อบต. )  ก าหนด   

(3) การปรับระดบัต าแหนง่ให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะ
พิจารณาปรับระดบัต าแหนง่ใด  ให้หนว่ยงานการเจ้าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของต าแหนง่   เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาโดยใช้แบบ
ประเมินต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์    ( สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 )  ซึง่ใช้ส าหรับ
การปรับระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้เป็นระดบั 7(ว)  เทา่นัน้ 

(4) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยาย
ลกัษณะงานของต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้เดมิและท่ีก าหนดใหม ่ และหากรายละเอียดของข้อมลูไมช่ดัเจน    
อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรงการ
สงัเกตการท างานจริงในพืน้ท่ี  การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ 
รับผิดชอบ   หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(5) หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี  ้
(ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง

ต าแหนง่ระดบั 6  (ว)  ของสายงานนัน้ 
(ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง

ต าแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้  
(6) เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้

(ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะ
แตง่ตัง้ และ 
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(ข)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะ
แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  ดงันี  ้

คณุวฒุิ 
เล่ือนขึน้ด ารงต าแหนง่ 
ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 
 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 

 การนบัระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ หรือ
เคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน   ซึง่เป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกัน
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  ก าหนด    มานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล    ท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั  

 การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข)   ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เท่านัน้และให้พิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุว้ในบตัรประวตัพินกังานสว่นต าบล  เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิ
เพิ่มเตมิภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทึกเพิ่มลงในบตัรประวัติพนกังานสว่น
ต าบล    ก่อนจงึจะน าวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  

(ค) 71ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงัตอ่ไปนี ้

 เล่ือนระดบั 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่ขัน้ 
10,910 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 10,910 บาท 

 เล่ือนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่ขัน้  
13,420 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 13,420 บาท” 

(7) วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้   

(ก) ต าแหนง่ท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เสนอ คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   เพ่ือพิจารณาอนมุตัปิรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เม่ือผู้ด ารง
ต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและ
ลกัษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิใน

                                                   
71

 ข้อ 191(6)(ค)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) (ฉบบัที่20)ลงวนัท่ี3 กมุภาพนัธ์ 2549 
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สาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี คณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล   
( ก.อบต. ) ก าหนด 

(ข) 72ให้องค์การบริหารสว่นต าบล แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือ
คดัเลือกพนกังานส่วนต าบลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์(เล่ือนไหล)
ประกอบด้วย   

(1) ประธาน ให้แตง่ตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือผู้ เคย
เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอยา่ง
น้อย 1 ระดบั หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ ซึ่งไมเ่คยเป็นข้าราชการมา
ก่อน 

(2) กรรมการ  ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบล ท่ีเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบั
ต าแหนง่ท่ีขอประเมินหรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ๆ ซึง่มีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ์ในความสามารถจ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน 

(3) เลขานกุาร ให้องค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้เลขานกุาร จ านวน 1 
คน โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี 

 พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน  ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินในแตล่ะต าแหนง่ให้
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของต าแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

 พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการคดัเลือก
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้     

 ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มอบหมาย 

(ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี ้

(8) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สัง่เล่ือนและ
แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มีผลไมก่่อน
วนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนดหนึง่เดือน  หลงัจากท่ี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ 
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 ข้อ 191(7)(ข)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี22 เมษายน  2547 
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ข้อ 192 การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร 
ในระดบัท่ีสงูขึน้ในองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้เม่ือมีต าแหนง่ในระดบันัน้วา่ง    
โดยวิธีการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก 

ข้อ 193 การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบั 6  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้ 

(1) ต าแหนง่ผู้บริหารระดบั 6 
(ก) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีก าหนด

ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 6 
(ค) ได้ด ารงต าแหนง่และปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหนง่ผู้บริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
(ง) ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวนัแตง่ตัง้ต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูตัง้กรรมการ

สอบสวนทางวินยั 
(จ) ได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้บงัคบับญัชา 

(2) ต าแหนง่ผู้บริหารระดบั 7    
(ก) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีก าหนด

ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
(ค) ได้ด ารงต าแหนง่และปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหนง่ผู้บริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
(ง) ได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้บงัคบับญัชา 

(3) ต าแหนง่ผู้บริหารระดบั 8  
(ก) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีก าหนด

ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
(ค)  ได้ด ารงต าแหนง่และปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหนง่ผู้บริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
(ง) ได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้บงัคบับญัชาในระดบัดีขึน้ไป 

ข้อ 194 หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร 
ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้ในองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการคดัเลือกท่ีก าหนดในหมวด  4  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตังิานให้ใช้แบบประเมินฯ  
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่น
ต าบลท่ีก าหนดในหมวด  12 

ข้อ 195 การแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารในระดบัท่ีสงูขึน้
ในองค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้
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เล่ือนและแตง่ตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   และให้มี
ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการคดัเลือก 

ข้อ 196 การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้   ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้พนกังานสว่นต าบล  ได้รับ
เงินเดือน ท่ีก าหนดในหมวด 3 

ข้อ 197 การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลท่ีมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
วา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  หรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องร้องคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้ตัง้แตว่นัท่ีผู้บงัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังาน
สว่นต าบลผู้นัน้ได้เป็นต้นไป 

                                   หมวด  10 
                            การเล่ือนขัน้เงินเดือน 

ข้อ 198 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบตัิตนเหมาะสมตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี   และปฏิบตัิ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ  ถือวา่ผู้นัน้มี
ความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบซึง่อาจเป็นค าชมเชย  เคร่ืองเชิดชเูกียรต ิ รางวลั หรือการได้เล่ือน
ขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

ข้อ 199 การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดย
ค านงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัมิา ความสามารถ
และความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั   และการ
ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล    

ข้อ 200 การเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบล ท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนด
ในหมวดนี ้  ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาท่ีจะพิจารณา 

ในกรณีท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใด   ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งให้ผู้ นัน้
ทราบพร้อมทัง้เหตผุลท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให้ 

ข้อ 20173 ในหมวดนี ้
"ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
"คร่ึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
"คร่ึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
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 ข้อ 201 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2554 
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"คร่ึงปีท่ีแล้วมา"  หมายความวา่  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผา่นมาแล้ว  
แตก่รณี 

ข้อ 20274 ให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย   ประเมินประสิทธิภาพและ         
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัปัตตานี ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนด 

ข้อ 203 75การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล  ให้เล่ือนปีละสองครัง้ ดงันี  ้
(1) ครัง้ท่ีหนึง่  เป็นการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปีแรก 

โดยให้เล่ือนขัน้ในวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 
(2) ครัง้ท่ีสอง  เป็นการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปีหลงั 

โดยให้เล่ือนขัน้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม ของปีถดัไป 

ข้อ 20476 การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบล  ให้เล่ือนได้ไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้  

ข้อ 20577 พนกังานสว่นต าบลซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแต่
ละครัง้ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ  และด้วย
ความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  
202  แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้  

(2) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมถ่กูสัง่ลงโทษทาวินยัท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ์ หรือไม่
ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ถกูลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ี
ท าให้เส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ีราชการของตน ซึง่มิใชค่วามผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหโุทษ 

(3) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมถ่กูสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
(4) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมข่าดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
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 ข้อ 202 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล
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(5) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องได้รับบรรจเุข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ส่ี
เดือน หรือได้ปฏิบตัริาชการมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

(6) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนญุาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือ
ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศหรือตา่งประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกว่าส่ีเดือน 

(7) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคูส่มรสไปปฏิบตัิราชการ
หรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่ส่ีเดือน 

(8) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไมล่า   หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ีนายกองค์การ
บริหารสว่นต าบล  หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านงึถึงลกัษณะงาน
และสภาพท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของแตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 

(9) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเ่กินย่ีสิบ
สามวนั   แตไ่มร่วมถึงวนัลา (6) หรือ (7) และวนัลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอดุิอาระเบีย  เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ด้วยการจา่ยเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบตุรไมเ่กินเก้าสิบวนั 
(ค) ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานไมว่า่คราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีหรือในขณะ

เดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพกัผอ่น 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
การนบัจ านวนวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและ 

วนัลาป่วยท่ีไมใ่ชว่นัลาป่วยตาม (9) (ง)  ให้นบัเฉพาะวนัท าการ 

ข้อ 20678 พนกังานสว่นต าบลซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ในแต่
ละครัง้ต้องเป็นผู้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ 205  และอยู่
ใน 
หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีได้ผลดีเดน่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนั
ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งตอ่ทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอย่างท่ีดีได้ 
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(2) ปฏิบตังิานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดษิฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการ 
ตามความคิดริเร่ิมหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดษิฐ์นัน้ 

(3) ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมาก   
หรือมีการตอ่สู้ ท่ีเส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชน์ 
ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบาก
เป็นพิเศษและงานนัน้ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 

(6)  ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่จนส าเร็จ
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 20779 การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบลตาม ข้อ  205  และข้อ 
206  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตังิานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ  202   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน   ครัง้ท่ีหนึง่และ
ครัง้ท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา  พฤตกิรรมการมาท างาน  การรักษาวินยั  การปฏิบตัิ
ตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบลและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นัน้ แล้วรายงานผลการ
พิจารณานัน้  พร้อมด้วยข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง่  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือแตล่ะระดบัท่ีได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วย 

ข้อ 20880 การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ให้นบัชว่งเวลาการ 
ปฏิบตัริาชการและการปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  205 (9)   ในคร่ึงปี 
ท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแตผู่้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ 205  (5) หรือ (6)  หรือ (7) ให้นบัชว่งเวลาปฏิบตัิ
ราชการไมน้่อยกว่าส่ีเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผู้ใดโอน เล่ือนต าแหนง่  ย้าย สบัเปล่ียนหน้าท่ีไปชว่ย
ราชการในหนว่ยราชการอ่ืน  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลา
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ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  205 (9)  (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาให้น าผลการปฏิบตัิ
ราชการและการปฏิบตังิานของผู้นัน้ทกุต าแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 20981 ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณารายงานผลจากผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 207  ถ้าเห็นวา่พนกังานสว่น
ต าบลผู้ใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ  205  และปฏิบตัิตน
เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล  ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้คร่ึงขัน้  ถ้าเห็นวา่พนกังานส่วน
ต าบลผู้นัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ  206  ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึง่ขัน้ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือน  คร่ึงปีแรกไมถ่ึงหนึง่ขัน้  
ถ้าในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั   ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลได้
พิจารณาผลการปฏิบตังิานคร่ึงปีแรกกบัคร่ึงปีหลงัรวมกนัแล้วเห็นวา่มีมาตรฐานสงูกว่าการท่ีจะได้รับ
การเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ส าหรับปีนัน้  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมี
ค าสัง่ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นจ านวนหนึง่ขัน้คร่ึงได้  แตผ่ลการ
ปฏิบตังิานทัง้ปีของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้จะต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึง่หรือ 
หลายประการดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
อนัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการและสงัคม 

(2) ปฏิบตังิานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  หรือได้ค้นคว้า  หรือ
ประดษิฐ์  สิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

(3) ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตราย   หรือมีการตอ่สู้  
ท่ีเส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิต 

(4) ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชน์ตอ่ทาง
ราชการและปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบาก
และงานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 

(6)  ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอยา่งหนึง่จนส าเร็จ 
เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึง่ขัน้  แตไ่มอ่าจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ให้ได้   เพราะมีข้อจ ากดั
เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  ถ้าในการเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  
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พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้อีก  และไมมี่
ข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลอาจมีค าสัง่ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เป็นจ านวนสอง
ขัน้ได้ 

ข้อ 21082 การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนกังานสว่นต าบล  ซึง่ในคร่ึงปีท่ี
แล้วมาได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 205 (9) (ช)   ให้นายก
องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาสัง่เล่ือนได้ครัง้ละไมเ่กินคร่ึงขัน้เม่ือผู้นัน้กลบัมาปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ   
โดยให้สัง่เล่ือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีควรจะได้เล่ือน  ทัง้นี ้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 

ข้อ 21183 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลจะน าเอาเหตท่ีุพนกังานสว่นต าบลผู้ใดถกู
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงหรือถกูฟ้องคดีอาญา 
มาเป็นเหตใุนการไมพ่ิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้  

ข้อ 21284 ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผู้ใดถกูสัง่ลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์และถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ีราชการของตน ซึง่มิใชค่วามผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ และเป็นการถกูลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกนั ถ้าถกูสัง่ไม่
เล่ือนขัน้เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตท่ีุถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในดีอาญาให้ลงโทษ จะไม่
สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนซ า้อีกครัง้หนึง่เพราะเหตจุากการกระท าความผิดเดียวกนันัน้ไมไ่ด้ 

 ข้อ 21385 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาลงโทษทางวินยัหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสดุแล้ว
มีผลท าให้การเล่ือนขัน้เงินเดือนของพนกังานสว่นต าบลผู้ ใดไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศก าหนดนีใ้ห้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานสว่นต าบลผู้
นัน้เสียใหมใ่ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี ้
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 ข้อ 211 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล
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 ข้อ 212 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล
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 ข้อ 214 86ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าพนกังานสว่นต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนแตผู่้นัน้ต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวนัท่ี 30 กนัยายนของปีท่ีจะพ้นจากราชการ 

 ข้อ 215 87ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าพนกังานสว่นต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เล่ือนขัน้
เงินเดือน แตผู่้นัน้ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวนัท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตลุาคม ให้นายกองค์การบริหาร
สว่นต าบลสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวนัท่ีผู้
นัน้ถึงแก่ความตาย 

 ข้อ 216 88พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขัน้เงินเดือนได้คร่ึงขัน้
ตามข้อ  205  เพราะเหตเุก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ  การลา หรือการมาท างานสายตามท่ี
ก าหนดแตน่ายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาแล้วเห็นวา่มีเหตผุลพิเศษท่ีสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือน
ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลน าเสนอคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พร้อมด้วยเหตผุลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้าคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นชอบด้วยจงึจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้ 

ข้อ 217 การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามข้อ  199  โดยให้
องค์การบริหารสว่นต าบลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่  เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
หมวดนี ้  และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
พนกังานสว่นต าบลทกุต าแหนง่  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักล่าว 

ข้อ 218 ในการก าหนดโควต้าการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ  ก าหนดวงเงินท่ีใช้ใน
การเล่ือนขัน้เงินเดือน  และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานสว่นต าบล   ให้เป็นไปตามท่ี  
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  

ข้อ 219 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ    ทัง้นี ้ให้น ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม  
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 ข้อ 215 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล
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 ข้อ 216 ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี (ก.อบต.จงัหวดัปัตตานี) เร่ืองหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล
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ข้อ 220 ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเน่ืองจาก
การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  เป็นผู้ มีหน้าท่ีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ   
ตามวรรคหนึง่ ให้ก าหนดรายละเอียด  ดงันี ้

(1) ช่ือพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตาย  และประวตัิการรับราชการของ
พนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตท่ีุพนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ข้อ 221 เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานดงักลา่ว
แล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ จ านวนไม่
เกิน 3  คน  ประกอบด้วย ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ   
เพ่ือพิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   ให้พิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  220  โดยให้พิจารณา ดงันี ้

(1) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
(2) เหตท่ีุท าให้ถึงแก่ความตาย  มิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง

ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ  

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ 223 เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222  แล้ว   ให้เสนอความเห็น 
ในการพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานสว่นต าบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตอ่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
เพ่ือพิจารณา 
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ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   เสนอเร่ืองการพิจารณา 
เล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึง่   ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 224 การสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ผู้ถึงแก่
ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการดงักลา่ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบลเป็นผู้ มีอ านาจสัง่ตามมตขิองคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล   ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามข้อ  223   
โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญเทา่นัน้ 

หมวด  11 
ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน 

ข้อ 225 ให้ก าหนดขนาดองค์การบริหารสว่นต าบล  ดงันี ้
(ก) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 1 ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารสว่น

ต าบลขนาดใหญ่ 
(ข) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 2 และ ชัน้ 3  ก าหนดให้เป็นองค์การ

บริหารสว่นต าบลขนาดกลาง 
(ค) องค์การบริหารสว่นต าบล ชัน้ 4 และ ชัน้ 5 ก าหนดให้เป็นองค์การ

บริหารสว่นต าบลขนาดเล็ก 

ข้อ 226 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 
วา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายวา่ด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้แก่องค์การ
บริหารสว่นต าบล 

ในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการตามวรรคหนึง่   ให้ค านงึถึงความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารสว่นต าบล    โดยให้มีการแบง่สว่นราชการ   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
(2) กอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ให้สว่นราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นสว่น 

ข้อ 227 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนตามข้อ 226  วรรคสอง (2)   ซึง่ถือวา่เป็นสว่นราชการหลกัขององค์การบริหารสว่นต าบล  ดงันี  ้

(1) กองคลงั  หรือส่วนการคลงั 
(2) กองชา่ง  หรือสว่นโยธา 

สว่นราชการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลอาจประกาศก าหนดได้ตามความ 
เหมาะสมของแตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบล  ได้แก่ 
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(1) กองหรือส่วนสง่เสริมการเกษตร 
(2) กองหรือส่วนการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
(3) กองหรือส่วนสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(4) กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ

บริหารสว่นต าบล 

ข้อ 228 ภายใต้บงัคบัข้อ 229  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจประกาศก าหนดกอง  
หรือสว่นราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารสว่นต าบล  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  

ข้อ 229 ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การบริหาร
สว่นต าบล  จดัท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนภายในกรอบท่ีก าหนด ดงันี ้

(1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบั 
ราชการทัว่ไปขององค์การบริหารสว่นต าบล   และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารสว่นต าบลโดยเฉพาะ    รวมทัง้ก ากบัและเร่งรัดการปฏิบตัริาชการของสว่น
ราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ  ปฏิบตัริาชการของ
องค์การบริหารสว่นต าบล 

(2) กองคลงั หรือสว่นการคลงั   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจา่ย การ
รับ  การน าสง่เงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบส าคญั   ฎีกางาน
เก่ียวกบัเงินเดือนคา่จ้าง   คา่ตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน   การจดัสรรเงินตา่ง ๆ    การจดัท าบญัชีทกุประเภท   ทะเบียนคมุเงิน
รายได้และรายจา่ยตา่ง ๆ  การควบคมุการเบิกจา่ย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี   งาน
เก่ียวกบัการพสัดขุององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) กองชา่ง  หรือสว่นโยธา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ 
ออกแบบ   การจดัท าข้อมลูทางด้านวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตัิ   
งานการก่อสร้างและซอ่มบ ารุง การควบคมุการก่อสร้างและซอ่มบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เคร่ืองจกัรกล  การรวบรวมประวตัติิดตาม ควบคมุการปฏิบตังิานเคร่ืองจกัรกล  การควบคมุ  การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ   งานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรักษา การเบกิจา่ยวสัด ุ
อปุกรณ์ อะไหล ่น า้มนัเชือ้เพลิง และงานอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 230 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านกังานปลดัองค์การบริหาร
สว่นต าบล  กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลประกาศจดัตัง้ขึน้ ให้
ก าหนดให้ครอบคลมุภารกิจ หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบล ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือภารกิจ
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หน้าท่ีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลต้องปฏิบตั ิ และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบดงักล่าว  
ต้องมีความชดัเจนและไมซ่ า้ซ้อนระหวา่งกองหรือสว่นราชการตา่ง ๆ ในองค์การบริหารสว่นต าบล นัน้ 

ข้อ 231 การแบง่สว่นราชการภายในส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล กองหรือ
สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
จดัแบง่สว่นราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบล  
ดงันี ้

(1) การจดัแบง่สว่นราชการภายใน  ให้พิจารณาจดัแบง่ตามความเหมาะสมและ    
ความจ าเป็นตามภารกิจหน้าท่ีและปริมาณงานของสว่นราชการนัน้  โดยจดัแบง่ ฝ่าย กลุม่หรือช่ืองาน
อ่ืนใดเป็นจ านวนเทา่ใดตามท่ีเห็นสมควรและเป็นท่ีเข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าท่ีของฝ่ายหรือกลุม่งานนัน้ 

(2) การก าหนดอ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของสว่นราชการภายในท่ีได้ 
จดัแบง่นัน้   จะต้องก าหนดให้มีความชดัเจน ไมซ่ า้ซ้อนกบัสว่นราชการอ่ืน และต้องอยูภ่ายในกรอบ 
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนัน้ 

ข้อ 232 การประกาศก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสว่นราชการ  และการจดัแบง่สว่นราชการภายใน ตามข้อ 229 และข้อ 
231  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จดัท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้ความเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบล ลงนามในประกาศใช้บงัคบัตอ่ไป 

ข้อ 233 การจดัตัง้กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนขึน้ใหม ่ เพ่ือรองรับภารกิจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบล   หรือการปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    ซึง่มีการจดัตัง้กอง หรือสว่นราชการขึน้ใหม ่ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเสนอเหตผุลความ
จ าเป็น และร่างประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดกองหรือสว่นราชการขึน้ใหม ่  เพ่ือให้
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดงันี ้

(1) เหตผุล ความจ าเป็นท่ีต้องจดัตัง้กองหรือส่วนราชการขึน้ใหม่ 
(2) ช่ือกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
(3) อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้ 
(4) ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิตาม (3) คณุภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง                 

จดัตัง้เป็นหนว่ยงานระดบักองและก าหนดอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการนัน้ 
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดสว่นราชการท่ีปรับปรุงใหม ่ 

โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและการจดัแบง่
สว่น    ราชการภายในตามข้อ 232 
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ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ให้
ค านงึถึงภารกิจ   อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ลกัษณะงาน   คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอดทัง้อัตราก าลงั
ของพนกังานสว่นต าบล  และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 234 เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาการขอ
จดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการตามข้อ  233  แล้ว  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

(1) กรณีมีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม่  และ
อตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก าหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่   เป็นการปรับเกล่ีย 
มาจากกองหรือสว่นราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารสว่นต าบล  โดยไมเ่พิ่มอตัราก าลงั   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บงัคบั และด าเนินการ 
ตามมติคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   

(2) กรณีมีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม่   และ
อตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก าหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่ซึง่เป็นการก าหนด
ต าแหนง่เพิ่มใหม ่ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลลงนามในประกาศใช้บงัคบัและ
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

(3) กรณีมีมตเิป็นประการอ่ืนใด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) นัน้ 

ข้อ 235 อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  ในการ
ควบคมุและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารสว่นต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 236 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   
ให้ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้

(1) รับผิดชอบควบคมุการปฏิบตัิราชการประจ าในองค์การบริหารสว่นต าบล        
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบตัริาชการขององค์การบริหารสว่นต าบล และล าดบัความส าคญัของ   
แผนการปฏิบตัริาชการประจ าปีของสว่นราชการในองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  รวมทัง้ก ากบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในองค์การบริหารสว่นต าบล 

(2) เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างขององค์การบริหาร
สว่นต าบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  

ในการปฏิบตัริาชการของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จะให้มีรองปลดัองค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นผู้ชว่ยสัง่และปฏิบตัริาชการด้วย   ก็ได้ 
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ในกรณีท่ีมีรองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล   ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล    
เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการรองจากปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีปลดัองค์การบริหารสว่น
ต าบลมอบหมาย 

ข้อ 237 ให้ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล    มีหวัหน้าส านกังานปลดั
องค์การบริหารสว่นต าบลคนหนึง่  เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้าง    
และรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลนัน้ 

ข้อ 238 ในกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน มีผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่น
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนคนหนึง่เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของกองหรือสว่นราชการนัน้ 

ข้อ 239 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล    
การก าหนดให้ต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี ้ บงัคบับญัชา
พนกังานสว่นต าบลในสว่นราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
สว่นต าบลมอบหมายโดยท าเป็นหนงัสือ    

ข้อ 240 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบอ านาจในการสัง่ 
การอนญุาต   การอนมุตั ิหรือการปฏิบตัิกิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะ
พงึปฏิบตัิ  หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ใดในองค์การบริหารสว่นต าบลปฏิบตัิ
ราชการแทนก็ได้  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  อ านาจ 
ในการสัง่  การอนญุาต  การอนมุตัิ  การปฏิบตัริาชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนท่ีผู้ด ารงต าแหนง่ใด 
จะพงึปฏิบตั ิ หรือด าเนินการ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือค าสัง่ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย ระเบียบ    ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ใด  หรือมตขิองคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้ มิได้
ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ 
อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนปฏิบตัริาชการแทนได้   ดงันี  ้

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบให้
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  รองปลดัองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลอาจมอบให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้อ านวยการกอง หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(3) ผู้อ านวยการกอง หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน อาจมอบให้
พนกังานสว่นต าบลในกองหรือสว่นราชการนัน้  
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การมอบอ านาจให้ปฏิบตัริาชการแทนตามวรรคสองให้ท าเป็นหนงัสือ 

ข้อ 241 เม่ือมีการมอบอ านาจตามข้อ  240  โดยชอบแล้ว ผู้ รับมอบอ านาจมีหน้าท่ี
ต้องรับมอบอ านาจนัน้   และจะมอบอ านาจนัน้ให้แก่ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนตอ่ไปไมไ่ด้ 

ข้อ 242 ในการมอบอ านาจตามข้อ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ให้ผู้มอบอ านาจ
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัิราชการ  การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหนง่ของผู้มอบอ านาจ  และผู้ รับมอบอ านาจต้องปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบอ านาจตามวตัถปุระสงค์ของการมอบอ านาจดงักลา่ว 

เม่ือได้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีก ากบัตดิตามผลการปฏิบตัริาชการ
ของผู้ รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   
ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไมอ่ยู่  หรือไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้  
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  

ข้อ 244 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล    
ในกรณีท่ีไมมี่ ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัริาชการได้ ให้รองปลดัองค์การ
บริหารสว่นต าบล เป็นผู้ รักษาราชการแทน    ถ้ามีรองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหลายคน    
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแตง่ตัง้รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคน
หนึง่เป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าไมมี่ผู้ด ารงต าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล   หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบตัริาชการได้    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแตง่ตัง้พนกังานสว่น
ต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลซึง่ด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมี่รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้    
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  จะแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลในองค์การบริหารสว่น
ต าบลซึง่ด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

ข้อ 245 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  
ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ด ารง   ต าแหนง่ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลในกองหรือสว่นราชการนัน้คนใด
คนหนึง่ท่ีเห็นสมควรให้เป็น    ผู้ รักษาราชการแทนได้   แตเ่พ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการ
ปฏิบตัริาชการในกองหรือสว่นราชการนัน้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแตง่ตัง้
พนกังานสว่นต าบลคนใดคนหนึง่ซึง่ด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 
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ข้อ 246 ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ซึง่ตนแทน 
ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหนง่ใด หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มอบหมาย

หรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนปฏิบตัริาชการแทน   ให้ผู้ปฏิบตัริาชการแทนมีอ านาจหน้าท่ี
เชน่เดียวกบัผู้ซึง่มอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตง่ตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอ านาจ
หน้าท่ีอยา่งใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบตัริาชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมี
อ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบตัริาชการแทนด้วย
แล้วแตก่รณี 

ข้อ 247 การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้ ไมก่ระทบกระเทือน
อ านาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีจะแตง่ตัง้พนกังาน
สว่นต าบลอ่ืน เป็นผู้ รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึง่ให้ผู้ด ารงต าแหนง่รองหรือ
ผู้ชว่ยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนบัแตเ่วลาท่ีผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่เข้ารับหน้าท่ี 

ข้อ 248 ในกรณีท่ีต าแหนง่พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่อ่ืนวา่งลงหรือผู้ด ารงต าแหนง่
ไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้ และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการก าหนดไว้เก่ียวกบัการปฏิบตัริาชการแทนและการ
รักษาราชการแทน    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล มีอ านาจสัง่ให้พนกังานสว่น
ต าบลท่ีเห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ทาง
ราชการสงูสดุให้รักษาการในต าแหนง่นัน้ได้ 

ผู้ รักษาการในต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ให้มีอ านาจหน้าท่ีตามต าแหนง่ท่ีรักษาการนัน้  
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั มตคิณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ  
ค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าท่ีใด ก็ให้ผู้ รักษา
การในต าแหนง่ท าหน้าท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีอย่างนัน้ ในระหว่างท่ีรักษาการในต าแหนง่ 
แล้วแตก่รณี 
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หมวด  12 
การบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การส่ังพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 249 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลโดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  มีอ านาจสัง่พนกังานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีเดมิได้   ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็น  
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยัวา่กระท าผิด
วินยัอยา่งร้ายแรง  หรือถกูฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา   เว้นแตเ่ป็นความผิดท่ี
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีท่ีถกูฟ้องนัน้  พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่ง
ให้และถ้าให้ผู้นัน้คงอยูใ่นต าแหนง่หน้าท่ีเดมิตอ่ไปจะเป็นอปุสรรคตอ่การสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิด
การเสียหายแก่ราชการ 

(2) เม่ือพนกังานสว่นต าบลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึง
ท่ีสดุวา่เป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้ มีอ านาจดงักล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามค า
พิพากษาถึงท่ีสดุนัน้ได้ความประจกัษ์ชดัอยูแ่ล้ววา่การกระท าหรือละเว้นกระท าการนัน้เป็นความผิดวินยั
ร้ายแรง 

(3) เม่ือพนกังานสว่นต าบลละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการ   และผู้บงัคบับญัชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไมมี่เหตผุลอนัสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการนัน้เป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

(4) เม่ือพนกังานสว่นต าบลกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น
หนงัสือตอ่ผู้บงัคบับญัชา  หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพตอ่ผู้ มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัและได้มีการบนัทกึถ้อยค า
รับสารภาพเป็นหนงัสือ 

(5) เม่ือพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนใน
กรณีถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบตัิ  หรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับ
พนกังานสว่นต าบล 

(6) เม่ือพนกังานสว่นต าบลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวน  
หรือมีการใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่
หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัริาชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตน  ไมเ่หมาะสม
กบัต าแหนง่หน้าท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชดัแจ้งตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั การรักษาวินยั  
และการด าเนินการทางวินยั 
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(7)  เม่ือพนกังานสว่นต าบลผู้ด ารงต าแหนง่ใดมีกรณีถกูกลา่วหา หรือมีกรณีเป็นท่ี
สงสยัวา่มีพฤตกิารณ์ไมเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่นัน้ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้สืบสวน
แล้วเห็นวา่กรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นัน้คงอยูใ่นต าแหนง่เดิมตอ่ไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(8) เม่ือพนกังานสว่นต าบลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(9) เม่ือพนกังานสว่นต าบลได้รับอนญุาตให้ลาตดิตามคู่สมรสซึง่ไปปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการ  หรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 

(10) เม่ือพนกังานสว่นต าบลได้รับทนุรัฐบาลหรือทนุขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ไปศกึษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือตา่งประเทศ 

(11) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 250 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการ
ชัว่คราว  ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค าชีแ้จง  เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสัง่
พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  ทัง้นี ้ ต้องไมเ่กินหกเดือน   เว้นแตก่ารสัง่ประจ า
องค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อ  249 (8) (9) และ(10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับอนญุาต
ให้ลา 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการท่ีจะมอบหมายแก่ผู้ถกูสัง่ 
ให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  249 (8) (9) และ (10) 

ข้อ 251 การสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการ
ชัว่คราว    ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ได้ตามมตขิอง คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เป็นเวลาไมเ่กินหกเดือนนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่ให้ประจ า  เว้นแต ่กรณี
สัง่ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับ
อนญุาตให้ลา 

เม่ือมีการสัง่พนกังานสว่นต าบลผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลแล้ว  และถ้า
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เห็นวา่ยงัมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษท่ีจะต้องสัง่ให้ 
ผู้นัน้ประจ าตอ่ไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ่คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้อีกไมเ่กินหนึง่ปี  ทัง้นี ้ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบก าหนด 
เวลาเดมิไมน้่อยกวา่สามสิบวนั   เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยาย
เวลาตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดมิน้อยกวา่
สามสิบวนัได้ 
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การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความตามข้อ 252 (1) และ (2)  
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 252 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานสว่นต าบลให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการ
ชัว่คราวตามข้อ 249 (8) (9) (10) หรือ (11)    หากองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นวา่ เพ่ือประโยชน์ 
ตอ่การบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล  และให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทดแทนในต าแหนง่ 
ผู้ ท่ีถกูสัง่ให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการตามข้อ 250 (1) 
และ (2)  และให้เสนอขอก าหนดต าแหนง่ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลเพิ่มใหม ่ เพ่ือรองรับพนกังาน
สว่นต าบล ผู้ถกูสัง่ให้ประจ าดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั โดยให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขวา่ หากต าแหนง่
ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลวา่งลงให้ยบุเลิกต าแหน่งได้    

เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสัง่พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ 
ให้ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.
จงัหวดั ) และให้น าความท่ีก าหนดในข้อ 251    มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 253 เม่ือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ผู้ใดให้ประจ า 
องค์การบริหารสว่นต าบล  โดยมีเหตผุลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    เม่ือหมดความจ าเป็นหรือครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ 251  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) สัง่ให้ผู้นัน้ด ารงต าแหนง่เดิม หรือแตง่ตัง้ 
ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกบัท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ 

ข้อ 254 การให้พ้นจากต าแหนง่  การให้ได้รับเงินเดือน การแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้
เงินเดือนการด าเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบลท่ีถกูสัง่ให้ประจ า
องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถกูสัง่นัน้ด ารงต าแหนง่เดิม 

ส่วนที่ 2 
การส่ังพนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัตริาชการ 

ข้อ 255 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจสัง่ให้พนกังาน
สว่นต าบลในสว่นราชการหนึ่งไปชว่ยปฏิบตัริาชการในอีกสว่นราชการหนึง่ในองค์การบริหารสว่นต าบล
เดียวกนัเป็นการชัว่คราวได้ โดยไมข่าดจากหน้าท่ีในต าแหนง่เดมิ 

การสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามวรรคหนึง่   ให้ค านงึถึงภารกิจ 
หน้าท่ีท่ีต้องไปปฏิบตัิวา่มีความเหมาะสม   สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ด้วย 
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ข้อ 256 ห้ามสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในองค์การบริหารสว่น
ต าบลอ่ืน  สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืน   เว้นแตก่รณีมีความ
จ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลอาจสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในองค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน  
สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้  โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดความเสียหายกบัองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสงักดัเป็นหลกั และต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงันี  ้

(1) องค์การบริหารสว่นต าบลและหนว่ยงานท่ีจะขอยืมตวัพนกังานสว่นต าบลได้ท า
ความตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือ 

(2) พนกังานสว่นต าบลผู้ ท่ีจะถกูสัง่ให้ไปชว่ยปฏิบตัิราชการจะต้องสมคัรใจท่ีจะไป
ชว่ยปฏิบตัริาชการในหนว่ยราชการอ่ืนนัน้ โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ 
ท่ีไปชว่ยปฏิบตัริาชการนัน้   และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ด้วย 

(4) การสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการ  ให้สัง่ได้เป็นการชัว่คราว
ครัง้ละไมเ่กิน   6  เดือน  และในกรณีเก่ียวเน่ืองกนัให้สัง่ชว่ยปฏิบตัริาชการได้ไมเ่กิน 2 ครัง้  และเม่ือ
ครบก าหนดแล้ว ให้สง่ตวัพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้คืนองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัโดยเร็ว 

ข้อ 257 89เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจขอให้ข้าราชการของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปด ารงต าแหนง่หรือมาชว่ย
ปฏิบตัริาชการในองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ได้เป็นการชัว่คราว โดยไมข่าดจากต้นสงักดัเดมิ โดยผู้วา่
ราชการจงัหวดัเป็นผู้ มีอ านาจอนญุาตได้ตามความจ าเป็น แตก่รณีท่ีเป็นข้าราชการอ่ืนซึง่ไมอ่ยูใ่นอ านาจ
ของผู้วา่ราชการจงัหวดั ต้องได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจสัง่บรรจแุตง่ตัง้ของผู้นัน้เสียก่อน 

กรณีการขอยืมตวัข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนมาชว่ยปฏิบตัิ
ราชการในองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราว อาจกระท าได้ โดยให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ต้นสงักดัมีค าสัง่ให้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินนัน้ มาชว่ยปฏิบตัิราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามเวลาท่ีก าหนดครัง้ละไมเ่กิน 6 เดือน ทัง้นี ้องค์การบริหารสว่นต าบลกบัต้นสงักัดเดมิจะต้อง
ตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากพนกังานสว่นท้องถ่ินผู้นัน้ 

ทัง้นี ้จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบตัริาชการไมน้่อยกว่า 15 วนัตอ่เดือน จงึจะได้รับเงิน
คา่ตอบแทนการมาชว่ยราชการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด“ 

                                                   
89

  ข้อ 257 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ 11 สิงหาคม 2548(ฉบบัที่17) 
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ส่วนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ  เป็น
พนกังานสว่นต าบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบตัเิพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลกัและ
วิธีปฏิบตัริาชการ  บทบาท  และหน้าท่ีของพนกังานสว่นต าบลในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและแนวทางปฏิบตัิตนเพ่ือเป็นพนกังานสว่นต าบลท่ีดี  

ข้อ 259 การพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ตามข้อ 258   ต้องด าเนินการพฒันาให้
ครบถ้วนตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ก าหนด  เชน่การพฒันา
ด้านความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ   ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  
หรือการพฒันาตนเองก็ได้ 

หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความประสงค์จะพฒันาเพิ่มเตมิให้สอดคล้องกบัความ
จ าเป็นในการพฒันาของแตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบลก็ให้กระท าได้    ทัง้นี ้ องค์การบริหารสว่น
ต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนด
เป็นหลกัสตูรหลกั  และเพิ่มเตมิหลกัสตูรตามความจ าเป็นท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นวา่ 
มีความเหมาะสมตอ่ไป 

ข้อ 260 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลเก่ียวกับการปฏิบตังิานในหน้าท่ี   ให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  ได้  เช่น การพฒันาโดยผู้บงัคบับญัชา และการฝึก
ภาคสนาม 

ข้อ 261 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลนี ้ อาจกระท าได้โดยส านกังานคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) ส านกังานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )
องค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดั   หรือส านกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 
ร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดั  หรือองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัร่วมกบัสว่นราชการ
อ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ 262 การด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบลผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการใหม่
นี ้ให้กระท าภายในระยะเวลาท่ีพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ยงัอยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

ข้อ 263 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการใหม่  
ให้ด าเนินการ ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ  ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจเุข้ารับราชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่น

ต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนด  ประกอบด้วยการพฒันาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการส าหรับ
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พนกังานสว่นต าบลบรรจใุหม ่  และการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานสว่น
ต าบล 

(3) การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึง่ 
หรือหลายวิธีการควบคูก่นัไป  แล้วแตค่วามเหมาะสมของแตล่ะองค์การบริหารส่วนต าบล  
เชน่ การงบประมาณ  ส่ือการฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลงัคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม   
และกลุม่เปา้หมายท่ีจะเข้ารับการอบรม 

(4) ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ประเมินผลและ
ตดิตามผลการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจนทศันคติของผู้ เข้ารับ
การพฒันา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

ข้อ 264 ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้
ทกัษะ  ทศันคตท่ีิดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ 265 ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุ  ดแูล   และการ
พฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาท่ีอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทัง้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาท่ีเพิ่งย้าย
หรือโอนมาด ารงต าแหนง่  ซึ่งอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของตน 

ข้อ 266 การพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชานัน้  ผู้บงัคบับญัชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง
หรือมอบหมายให้ผู้ ท่ีเหมาะสมด าเนินการ   โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา
เป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่   ซึง่อาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาด าเนินการ
หาความจ าเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตังิาน   การจดัท าแผนพฒันา
รายบคุคลหรือข้อเสนอของผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาเอง 

ข้อ 267 การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้  ต้องพฒันาทัง้  5  ด้าน  ได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตังิาน  ได้แก่  ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบตังิานโดยทัว่ไป  เชน่  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคญัของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสร้างของงาน  
นโยบายตา่ง ๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิานของต าแหนง่หนึง่ต าแหนง่ใดโดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม   
งานพิมพ์ดีดงานด้านชา่ง   

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน    เชน่  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน เป็นต้น 

(4) ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั  ได้แก่  การชว่ยเสริมบคุลิกภาพท่ีดี  สง่เสริมให้สามารถ
ปฏิบตังิานร่วมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน่ มนษุยสมัพนัธ์การท างาน  
การส่ือสารและส่ือความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั เป็นต้น 
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(5) ด้านศีลธรรมคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพฒันาคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตังิาน  เชน่  จริยธรรมในการปฏิบตังิาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

ข้อ 268 ขัน้ตอนการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  แบง่ได้ดงันี ้
(1) การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดงันี ้

(ก)   การหาความจ าเป็นในการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง
การศกึษาวิเคราะห์ดวู่า ผู้ใต้บงัคบับญัชาแตล่ะคนสมควรจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง จงึจะ
ปฏิบตังิานได้ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

(ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตังิานด้าน
ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่ ด้านการบริหาร ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั และ 
ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(2) การด าเนินการพฒันา  ให้กระท าดงันี ้
(ก)  การเลือกวิธีพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผู้บงัคบับญัชาได้

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจากการหาความจ าเป็นในการพฒันาแล้ว  
ผู้บงัคบับญัชาควรน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพิจารณาก าหนดกลุม่เปา้หมาย  และเร่ืองท่ีผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา
จ าเป็นต้องได้รับการพฒันา  ได้แก่  การคดัเลือกกลุม่บคุคลท่ีสมควรจะได้รับการพฒันา  และเลือก
ประเดน็ท่ีจะให้มีการพฒันาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพฒันาได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  เชน่  การให้ความรู้   การสบัเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดงูาน  การ
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการสมัมนา  เป็นต้น 

(ข) วิธีการพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  ผู้บงัคบับญัชาสามารถพฒันาผู้อยูใ่ต้
บงัคบับญัชา โดยเลือกแนวทางการพฒันาได้หลายอยา่ง โดยอาจจดัท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง
หรือเข้าร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอ่ืน    หรือวา่จ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน
เป็นผู้ด าเนินการ 

(3) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บงัคบับญัชาหมัน่ติดตามการพฒันา 
อยา่งใกล้ชิด  และให้มีการประเมินผลการพฒันา  เม่ือผา่นการประเมินผลแล้ว  ถือวา่ผู้นัน้ได้รับการ
พฒันาแล้ว 

ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล    
เพ่ือเพิ่มพนูความรู้  ทกัษะ  ทศันคตท่ีิดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบตัิ หน้าท่ีราชการ 
ในต าแหนง่นัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตามวรรคหนึง่ ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) 
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ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ 

ข้อ 270 ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล ให้องค์การบริหารสว่นต าบล
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล       เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกอง และหวัหน้าสว่นราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล    เป็นกรรมการและ

เลขานกุาร 

ข้อ 271 แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) วตัถปุระสงค์และเปา้หมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 272 หลกัการและเหตผุลในการจดัท าแผนการพฒันา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพฒันาพนกังานสว่นต าบล   การศกึษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาพนกังานสว่น
ต าบลต าแหนง่ตา่งๆ   ทัง้ในฐานะตวับคุคล  และฐานะต าแหนง่ตามท่ีก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่นต าบล ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไป 
ในการปฏิบตังิาน ด้านความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคณุธรรมและจริยธรรม  

ข้อ 273 เปา้หมายในการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  ต้องก าหนดให้มีความชดัเจน 
และครอบคลมุพนกังานสว่นต าบลทกุคน และต าแหนง่ตามแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหารสว่น
ต าบลทกุต าแหนง่   โดยก าหนดให้พนกังานสว่นต าบลต้องได้รับการพฒันาทกุต าแหน่งภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีของแผนแม่บทการพฒันาพนกังานส่วนต าบล 

ข้อ 274 หลกัสตูรการพฒันาส าหรับพนกังานสว่นต าบลแตล่ะต าแหนง่ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งน้อยในหลกัสตูรหนึง่หรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง 
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(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 
(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 275 วิธีการพฒันาพนกังานสว่นต าบล ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.
อบต. จงัหวดั )  ด าเนินการเอง   หรืออาจมอบให้องค์การบริหารสว่นต าบลหรือผู้ ท่ีเหมาะสมด าเนินการ  
หรือด าเนินการร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) สว่นราชการ หรือ
หนว่ยงานอ่ืน  โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศกึษา หรือดงูาน 
(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกบักลุม่ 
เปา้หมายท่ีเข้ารับการพฒันา  วิธีการพฒันา  และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

ข้อ 276 งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  องค์การบริหารสว่นต าบลต้องจดัสรร
งบประมาณส าหรับการพฒันาพนกังานสว่นต าบล   ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นต าบล 
อยา่งชดัเจน แนน่อน   เพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพฒันา   องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจดัให้
มีระบบการตรวจสอบ  ตดิตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพฒันา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผู้ เข้ารับ
การพฒันา  

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตามข้อ  
271  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตามวรรค
หนึง่  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันา 
กลุม่เปา้หมายท่ีเข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา 
งบประมาณท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลจดัสรรส าหรับการพฒันา  เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบล( ก.อบต.จงัหวดั )พิจารณามีมตเิห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศใช้บงัคบั 
เป็นแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตอ่ไป 

เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  3 ปี แล้ว  
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตามข้อ  271  เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลด้วย 
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ข้อ 279 ในการพิจารณาของ  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
ตามข้อ  278  หากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )     เห็นว่าแผนการพฒันา
พนกังานสว่นต าบลยงัไมเ่หมาะสม  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการปรับปรุง แผนการพฒันา
พนกังานสว่นต าบลดงักลา่วตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นว่าแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลมีความเหมาะสมแล้ว 
และได้แจ้งยืนยนัแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) เสนอเร่ืองพร้อมความเห็น 
ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรค
หนึง่ เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหาร 
สว่นต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. )   

ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) ตรวจสอบและก ากบั
ดแูลให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการพฒันาพนกังานสว่นต าบล    ตามแผนการพฒันาพนกังาน
สว่นต าบลท่ีได้ประกาศใช้บงัคบั  ทัง้นี ้ องค์การบริหารสว่นต าบลต้องจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานสว่นต าบลดงักล่าวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 281 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลโดยการให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ 
หมายถึง การเพิ่มพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศ
โดยใช้เวลาในการปฏิบตัริาชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ข้อ 282 ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้พนกังานสว่นต าบลไปศกึษาเพิ่มเตมิใน
ประเทศให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 

การให้พนกังานส่วนต าบลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึง่  ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบลท่ีมีอยู ่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบตังิานเพียงพอ   ไมใ่ห้เสียหายแก่ราชการและไมต้่องตัง้อตัราก าลงัเพิ่ม 

ข้อ 283 พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
(1) เป็นผู้ ท่ีพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศกึษาขัน้ต ่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน 35 ปี   ผู้ ไปศกึษาขัน้ 

ปริญญาตรีต้องมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ท่ีสงูกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน45 ปีนบัถึงวนั
เร่ิมต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ ท่ีผู้บงัคบับญัชาตัง้แตผู่้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรับรองวา่ 
เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิ และตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 
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(4) เป็นผู้ ท่ีไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้อง 
คดีอาญา เว้นแตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องรอการเล่ือนขัน้เงินเดือน 
ตามประกาศก าหนดการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบล 

(5) ส าหรับผู้ ท่ีเคยได้รับอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว 
จะต้องกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากส าเร็จการศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี 

ข้อ 284 การให้พนกังานส่วนต าบลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้พิจารณาตาม
แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา   โดยปกตจิะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์
กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด ารงอยูต่ามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) 
ก าหนด  เว้นแตพ่นกังานสว่นต าบลต้องการไปศกึษาเพ่ือพฒันาตนเอง  และประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง-
ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

ข้อ 285 พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสาร
ดงัตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณาด้วย  

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะไปศกึษา พร้อมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ ท่ีจะไปศกึษา 
(4) ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 283 (3) 

ข้อ 286 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะต้องศกึษา
ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไว้ในแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 

หากศกึษาไมส่ าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบล   อาจพิจารณาขยายเวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 
ภาคการศกึษา รวมแล้วไมเ่กิน 2 ครัง้หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา และเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีขยาย
ดงักลา่วแล้วหากมีเหตผุลความจ าเป็น อาจขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) 

ข้อ 287 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะต้อง
รายงานผลการศกึษาให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปทราบทกุภาค
การศกึษา    หากพนกังานส่วนต าบลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร   ประธาน
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กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจพิจารณาให้ยตุกิารศกึษา   หรือด าเนินการอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท าสญัญาให้พนกังานสว่นต าบลท่ีไปศกึษา
เพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา 

พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทนุท่ี
ได้รับระหว่างศกึษาและเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือ  กบัให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึง่เทา่กบัจ านวน
เงินเดือน ทนุ และเงินท่ีทางราชการจา่ยช่วยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบก าหนดตาม
สญัญา  ก็ให้ลดจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ลงตามสว่น 

การท าสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ        
วา่ด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

ข้อ 289 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ เม่ือครบ
ก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัิหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการ
โดยเร็วทัง้นี ้ ต้องไมเ่กิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีส าเร็จการศกึษา หรือวนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ี
ได้รับอนมุตั ิแล้วแตก่รณี 

ส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในขัน้ท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจยัให้องค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัด้วย 

ข้อ 290 เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลต้นสงักดัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนกังาน
สว่นต าบลท่ีไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัเข้าปฏิบตัริาชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัไิมว่า่
ในกรณีใด ๆ ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัริาชการตามค าสัง่ทนัที 

ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับอนมุตัไิปศกึษา    เพิ่มเตมิใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 292 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศก่อนวนัใช้
บงัคบัตามประกาศนี ้  ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือวา่พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษา
เพิ่มเตมิตามประกาศนี ้

ข้อ 293 การพฒันาพนกังานสว่นต าบลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรม   ดงูาน หรือ
ปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม   
และดงูานในตา่งประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด     โดยก าหนดให้สว่นราชการท่ีเป็นกรมท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบดงักลา่ว ให้หมายความถึงองค์การบริหารสว่นต าบลด้วย  
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ข้อ 294 ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจการอนมุตัใิห้พนกังานสว่นต าบล  ไปศกึษา ฝึกอบรม 
ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 

ข้อ 295 การอนมุตัใิห้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานใน
ตา่งประเทศก่อนวนัประกาศนีใ้ช้บงัคบั หากเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยูใ่นขณะนัน้ ก็
ให้เป็นอนัใช้ได้ และให้ด าเนินการเร่ืองการอยูศ่กึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ตาม
ระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป แตท่ัง้นี ้ส าหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม ต้องอยูใ่นจ านวนอตัราร้อยละตามท่ี
ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ส่วนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 

ข้อ 296 การประเมินผลการปฏิบตังิาน  ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการ
ปฏิบตัริาชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้  เล่ือนขัน้เงินเดือน  พฒันา
พนกังานสว่นต าบล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ และมีหน้าท่ีเสริมสร้างแรงจงูใจให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตน ให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นต าบล   และปฏิบตัริาชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

การประเมินผลการปฏิบตังิาน   ให้ค านงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัมิา   ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน ความมี
คณุธรรมและจริยธรรม   ตลอดจนการรักษาวินยัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล  โดยจดัท า
การประเมินอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้   และเปิดโอกาสให้ผู้ถกูประเมินชีแ้จง หรือขอค าปรึกษาด้วย   

ข้อ 297 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานส่วนต าบลตามประกาศนี ้    
มีหลกัการท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานบนพืน้ฐานของผลส าเร็จและ
ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั   

ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบตังิานนี ้  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานส่วนต าบล และน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การเล่ือนขัน้เงินเดือน  การให้รางวลัประจ าปี  และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  
(2) การพฒันา  และการแก้ไขการปฏิบตังิาน 
(3) การแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบล 
(4) การให้ออกจากราชการ 
(5) การให้รางวลัจงูใจ  และการบริหารงานบคุคลเร่ืองอ่ืน ๆ 
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ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานส่วนต าบล  ให้ประเมินจากผลงาน
และคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน    โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปริมาณงาน 
(2) คณุภาพของผลงาน 
(3) ความทนัเวลา 
(4) ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
(5) การประหยดัทรัพยากรหรือความคุ้มคา่ของผลงาน 

สว่นการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน 
(2) การรักษาวินยั 
(3) การปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล 

องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเตมิได้
ตามความเหมาะสมของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบลในต าแหนง่
ตา่ง ๆ  ทัง้นีโ้ดยก าหนดให้มีสดัสว่นคะแนนของผลงานไมน้่อยกวา่ร้อยละ  70   

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบล   องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาใช้ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานได้ 

ข้อ 300 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งผู้ประเมิน
และผู้ รับการประเมิน  เชน่   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  
ทัง้นีใ้ห้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของสว่นราชการ  หรือภารกิจหลกัท่ีได้มีการก าหนดไว้
ตามท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ก าหนดขึน้ด้วย  

ข้อ 301 ให้ประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบล  ปีละ  2  ครัง้  ตามรอบ
ปีงบประมาณ  คือ 

(1) ครัง้ท่ี  1  ระหวา่งวนัท่ี  1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 
(2) ครัง้ท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 

ข้อ 302 การประเมินครัง้ท่ี  1  ตามข้อ  303  ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินจดัล าดบั
ผลการประเมินเรียงล าดบัจากผู้ ท่ีมีผลการประเมินดีเดน่    ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้และผลการ
ประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชดัเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน  และให้จดัท าบญัชีรายช่ือผู้ มีผลการ
ประเมินดีเดน่และผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้ไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 
ครัง้ท่ี  2 
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ข้อ 303 ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตามมตคิณะรัฐมนตรี 
ท่ีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล หรือ
ผู้บงัคบับญัชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือผู้ ท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเดน่ ในท่ีเปิดเผยให้
พนกังานสว่นต าบลได้ทราบโดยทัว่กนั 

ข้อ 304 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการ 
ใช้ดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอ่ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือน  โดยมีองค์ประกอบตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว 

ทัง้นี ้ องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการชว่ยพิจารณากลัน่กรอง
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดบักอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในองค์การบริหารสว่นต าบล
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 305 ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบล ไปใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีก าหนดในข้อ 298  ด้วย 

ข้อ 306 เม่ือเสร็จสิน้การประเมินผลการปฏิบตังิานแตล่ะครัง้แล้ว  ผู้บงัคบับญัชา 
ซึง่เป็นผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมิน   
เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตังิาน   และก าหนดแผนการพฒันาผู้ รับการประเมินให้มีสมรรถนะ
และผลสมัฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึน้ 

ข้อ 307 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพื่อน าไปใช้
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ตอ่ไป  เชน่  ผลการประเมินครัง้ท่ี  1  เก็บไว้ท่ีผู้บงัคบับญัชา ผลการ
ประเมิน ครัง้ท่ี  2  ภายหลงัจากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการ
ประเมินไว้ในแฟ้มประวตัพินกังานสว่นต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดรูปแบบการ
จดัเก็บเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 308 ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานสว่นต าบลตามท่ีก าหนดนี ้
ส าหรับพนกังานสว่นต าบลทกุระดบั   

ข้อ 309 กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็น  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จงัหวดั )  และองค์การบริหารสว่นต าบลอาจร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการเพิ่มเตมิตาม
ลกัษณะงาน สภาพการปฏิบตังิานและอ่ืน ๆ  ได้ 
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ส่วนที่  5 
การลา 

ข้อ 310 ในสว่นนี ้
" เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความวา่ เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น

ทหารกองประจ าการ 
" เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความวา่ เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล   

เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
" องค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้ด้วยความ   

ตกลงระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และส าหรับองค์การสหประชาชาตใิห้
หมายความรวมถึงทบวงการช านญัพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาตด้ิวย 

" องค์การตา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การหรือสถาบนัตา่งประเทศตามท่ี 
ผู้ รักษาการตามประกาศนีจ้ะได้ประกาศรายช่ือให้ทราบ 

" การไปปฏิบตังิานองค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตังิาน
ตามโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ การไปปฏิบตังิานในองค์การตา่งประเทศ การไปปฏิบตังิานใน
ตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ รวมทัง้การไป
ปฏิบตังิานในหนว่ยงานขององค์การระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององค์การตา่งประเทศ หรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลตา่งประเทศซึง่ตัง้อยู่  ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนในลกัษณะ
เดียวกนักบัเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ องค์การตา่งประเทศ หนว่ยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบตังิาน แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบวา่ด้วย
การอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการหรือการจดัการประชมุของทางราชการ การไปรับราชการประจ าใน
ตา่งประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการให้
พนกังานสว่นต าบลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ 

" ลาตดิตามคูส่มรส "  หมายความว่า ลาตดิตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ท่ีเป็นข้าราชการ พนกังานสว่นต าบล พนกังานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ   ซึง่ไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ      หรือทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ
ตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายวา่ด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้ไปท าการ 
ซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการหรือเตม็เวลาท างาน ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  แตไ่มร่วมถึง
กรณีท่ีคูส่มรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั  ณ  ตา่งประเทศ 

ข้อ 311 การลาทกุประเภทตามท่ีก าหนดในสว่นนี ้ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต 
การลาจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนัน้ด้วย 
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ข้อ 312 ผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต  และอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา
ส าหรับพนกังานสว่นต าบล   ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนีใ้นกรณีท่ีผู้ มีอ านาจอนญุาต
การลาตามประกาศนีไ้มอ่ยู่ หรือไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้ และมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่นไมอ่าจรอขอ
อนญุาตจากผู้ มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้ มีอ านาจอนญุาตการลาชัน้เหนือขึน้ไป 
เพ่ือพิจารณา และเม่ืออนญุาตแล้วให้แจ้งผู้ มีอ านาจอนญุาตตามประกาศนีท้ราบด้วย 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็น
หนงัสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหนง่ใดเป็นผู้พิจารณาอนญุาตแทนก็ได้ 

ข้อ 313 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับค าสัง่ให้ไปชว่ยราชการ  ณ หนว่ยงานอ่ืนใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผอ่น หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล ในชว่งเวลาท่ีไปชว่ยราชการ     ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาของ
หนว่ยงานท่ีไปชว่ยราชการ แล้วให้หนว่ยงานนัน้รายงานจ านวนวนัลาให้หน่วยงานต้นสงักดัของผู้นัน้
ทราบ อยา่งน้อยปีละครัง้ 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบไุว้ในวรรคหนึง่   ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่สว่น
ราชการเจ้าสงักดัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนัน้ 

ข้อ 314 การนบัวนัลาตามประกาศนีใ้ห้นบัตามปีงบประมาณการนบัวนัลาเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสนอหรือจดัสง่ใบลา อนญุาตให้ลา และค านวณวนัลา  ให้นบัตอ่เน่ืองกนั โดยนบั
วนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหว่างวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาด้วย เว้นแตก่ารนบัเพ่ือประโยชน์ 
ในการค านวณวนัลาส าหรับวนัลาป่วยท่ีมิใชว่นัลาป่วยตามกฎหมายวา่ด้วยการสงเคราะห์พนกังานสว่น
ต าบลผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัิราชการ  วนัลากิจส่วนตวั  และวนัลาพกัผอ่น 
ให้นบัเฉพาะวนัท าการ 

การลาป่วยหรือลากิจสว่นตวัซึง่มีระยะเวลาตอ่เน่ืองกนั  จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไม่ 
ก็ตาม ให้นบัเป็นการลาครัง้หนึง่ ถ้าจ านวนวนัลาครัง้หนึ่งรวมกนัเกินอ านาจของผู้ มีอ านาจอนญุาต 
ระดบัใด ให้น าใบลาเสนอขึน้ไปตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต 

พนกังานสว่นต าบลท่ีถกูเรียกกลบัเข้ามาปฏิบตัริาชการระหวา่งการลา ให้ถือวา่การลา
เป็นอนัหมดเขต เพียงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเร่ิมต้นตัง้แตว่นัออกเดินทางกลบัเป็นต้นไป 

การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ย ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลา
นัน้ ๆ 

พนกังานสว่นต าบลซึง่ได้รับอนญุาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาท่ียงัไมไ่ด้หยดุ
ราชการให้เสนอขอถอนวนัลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตให้ลา และให้ถือวา่
การลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัท่ีขอถอนวนัลานัน้ 



 120 

ข้อ 315 เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี ้ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าบญัชี
ลงเวลาการปฏิบตัริาชการของพนกังานสว่นต าบลในสงักดั  โดยมีสาระส าคญัตามตวัอยา่งท้ายประกาศ
นี ้หรือจะใช้เคร่ืองบนัทกึเวลาการปฏิบตัริาชการแทนก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะก าหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบตัริาชการ หรือวิธีควบคมุการปฏิบตัริาชการของพนกังานสว่นต าบลท่ีมีการปฏิบตัริาชการใน
ลกัษณะพิเศษเป็นอยา่งอ่ืนตามเห็นสมควรก็ได้  แตท่ัง้นี ้ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา 
เวลาการปฏิบตัิราชการได้ด้วย 

ข้อ 316 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี ้ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือรีบดว่น
จะใช้ใบลาท่ีมีข้อความไมค่รบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยา่งอ่ืนก็ได้   แตท่ัง้นี ้ต้องสง่ใบลา
ตามแบบในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

ข้อ 317 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะไปตา่งประเทศในระหวา่งการลาตาม
ประกาศนี ้หรือในระหวา่งวนัหยดุราชการให้เสนอขออนญุาตตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

การอนญุาตของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลตามวรรคหนึง่  
เม่ืออนญุาตแล้วให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ทราบด้วย 

ข้อ 318 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดไมส่ามารถมาปฏิบตัิราชการได้ อนัเน่ืองมาจาก
พฤตกิารณ์พิเศษ ซึง่เกิดขึน้กบับคุคลทัว่ไปในท้องท่ีนัน้ หรือพฤติการณ์พิเศษซึง่เกิดขึน้กบัพนกังานส่วน
ต าบลผู้นัน้และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่หรือความผิดของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้เอง โดย
พฤตกิารณ์พิเศษดงักลา่วร้ายแรงจนเป็นเหตขุดัขวางท าให้ไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการ ณ สถานท่ีตัง้
ปกติ ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้รีบรายงานพฤตกิารณ์ท่ีเกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขดัขวางท่ีท าให้มาปฏิบตัิ
ราชการไมไ่ด้ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลทนัที
ในวนัแรกท่ีสามารถมาปฏิบตัริาชการได้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่การท่ีพนกังานสว่น
ต าบลผู้นัน้มาปฏิบตัริาชการไมไ่ด้เป็นเพราะพฤตกิารณ์พิเศษตามวรรคหนึง่จริง ให้สัง่ให้การหยดุ
ราชการของพนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ไมน่บัเป็นวนัลาตามจ านวนวนัท่ีไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการ 
ได้อนัเน่ืองมาจากพฤตกิารณ์พิเศษดงักล่าว 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เห็นว่าการท่ีไมส่ามารถ
มาปฏิบตัิราชการยงัไมส่มควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่วนัท่ีพนกังานสว่นต าบล 
ผู้นัน้ไมม่าปฏิบตัริาชการเป็นวนัลากิจสว่นตวั 
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ข้อ 319 การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบตุร 
(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผ่อน 
(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
(9) การลาตดิตามคูส่มรส 

ข้อ 320 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตวั ให้เสนอหรือจดัสง่
ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นจะ
เสนอหรือจดัสง่ใบลา ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงช่ือในใบลาได้ 
จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนและ 
รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาด้วย   ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้ มี
อ านาจอนญุาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึง่ผู้ มีอ านาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไมถ่ึง 30 วนั ไมว่่าจะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตดิตอ่กนัถ้าผู้ มี
อ านาจอนญุาตเห็นสมควร จะสัง่ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสัง่ให้ผู้ลา 
ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได้ 

ข้อ 321 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาคลอดบตุร ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา   เว้นแตไ่มส่ามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได้  จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้   แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิ
ลาคลอดบตุรโดยได้รับเงินเดือนครัง้หนึง่ได้ 90 วนั โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

การลาคลอดบตุรจะลาในวนัท่ีคลอด   ก่อนหรือหลงัวนัท่ีคลอดก็ได้  แตเ่ม่ือรวมวนัลา
แล้ว  ต้องไมเ่กิน  90  วนั 

พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุร  และได้หยดุราชการไปแล้ว  แต่
ไมไ่ด้คลอดบตุรตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบตุรท่ีหยดุไป   ให้ผู้ มีอ านาจอนญุาต
อนญุาตให้ถอนวนัลาคลอดบตุรได้  โดยให้ถือวา่วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวัการลา
คลอดบตุรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใด  ซึง่ยงัไมค่รบก าหนดวนัลาของการลาประเภทนัน้ ให้ถือว่าการ
ลาประเภทนัน้สิน้สดุลง   และให้นบัเป็นการลาคลอดบตุรตัง้แตว่นัเร่ิมวนัลาคลอดบตุร 
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ข้อ 322 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลากิจสว่นตวั ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต  และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  
เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไมส่ามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมด้วยเหตจุ าเป็นไว้แล้ว
หยดุราชการไปก่อนได้ แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ มีอ านาจอนญุาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตพุิเศษท่ีไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ได้ ให้เสนอหรือ
จดัสง่ใบลาพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตทนัที 
ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

ข้อ 323 พนกังานส่วนต าบลมีสิทธิลากิจสว่นตวั   โดยได้รับเงินเดือนปีละไมเ่กิน 45 
วนัท าการ 

ข้อ 324 พนกังานส่วนต าบลท่ีลาคลอดบตุร  ตามข้อ  321  แล้ว  หากประสงค์จะลา
กิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร   ให้มีสิทธิลาตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุรได้ไมเ่กิน 150 วนัท าการ โดยไมมี่
สิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 

ข้อ 325 ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ลากิจสว่นตวั เว้นแตก่รณีการลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร
ตามข้อ  324  ซึง่ได้หยดุราชการไปยงัไมค่รบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มี
อ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัิราชการก็ได้ 

ข้อ 326 พนกังานส่วนต าบลมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหนึง่ได้ 10 วนัท าการ  
เว้นแตพ่นกังานสว่นต าบล ดงัตอ่ไปนีไ้มมี่สิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจเุข้ารับราชการ 
ยงัไมถ่ึง 6 เดือน 

(1) ผู้ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการครัง้แรก 
(2) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แล้วตอ่มาได้บรรจเุข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหนง่ทางการเมืองหรือเพ่ือสมคัรรับ

เลือกตัง้แล้วตอ่มาได้รับบรรจเุข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึง่ถกูสัง่ให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตังิานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วตอ่มาได้รับการบรรจเุข้ารับราชการอีก 

ข้อ 327 ถ้าในปีใดพนกังานสว่นต าบลผู้ใดมิได้ลาพกัผ่อนประจ าปี หรือลาพกัผอ่น
ประจ าปีแล้ว แตไ่มค่รบ 10 วนัท าการ  ให้สะสมวนัท่ีมิได้ลาในปีนัน้รวมเข้ากบัปีตอ่ ๆ ไปได้ แตว่นัลา
พกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัจะต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการ 

ส าหรับผู้ ท่ีได้รับราชการตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี ให้มีสิทธิน าวนัลาพกัผ่อน
สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นประจ าปีในปีปัจจบุนัได้ไมเ่กิน 30 วนัท าการ 
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ข้อ 328 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาพกัผอ่น ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ 

ข้อ 329 การอนญุาตให้ลาพกัผอ่น ผู้ มีอ านาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียว 
หรือหลายครัง้ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ 330 ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ลาพกัผอ่นซึง่หยดุราชการไปยงัไมค่รบก าหนด  
ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

ข้อ 331 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือ
พนกังานสว่นต าบลท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซึง่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอดุอิาระเบีย ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจพิจารณา
หรืออนญุาตก่อนวนัอปุสมบทหรือก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ ให้ชีแ้จงเหตผุลความ
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจท่ีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 332 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบท
หรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์ตามข้อ  331  แล้ว  จะต้องอปุสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัย์ ภายใน 10 วนั นบัแตว่นัเร่ิมลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบตัริาชการภายใน 
5 วนั   นบัแตว่นัท่ีลาสิกขา หรือวนัท่ีเดนิทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 

พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับ
อนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์และได้หยดุราชการไปแล้ว    หากปรากฏว่ามีปัญหาอปุสรรคท าให้ 
ไมส่ามารถอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ตามท่ีขอลาไว้ เม่ือได้รับรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการ
ตามปกตแิละขอถอนวนัลา ให้ผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต พิจารณาหรืออนญุาตให้ถอนวนัลา
อปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ได้ โดยให้ถือวา่วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

ข้อ 333 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานตวั 
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไมน้่อยกว่า 48 ชัว่โมง   สว่นพนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานตวัตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแตเ่วลา 
รับหมายเรียกเป็นต้นไป   และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลา 
ในหมายเรียกนัน้โดยไม่ต้องรอรับค าสัง่อนญุาต และให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอไปตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 334 เม่ือพนกังานสว่นต าบลท่ีลานัน้พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการตามปกตติอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 7 วนั   
เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจุ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลอาจขยายเวลาให้ได้ 
รวมแล้วไมเ่กิน 15 วนั 
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ข้อ 335 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิาร
วิจยั  ณ  ตา่งประเทศ ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อพิจารณาอนญุาต 

ส าหรับการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยัในประเทศให้เสนอหรือ
จดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
เพ่ือพิจารณาอนญุาต 

ข้อ 336 พนกังานส่วนต าบลซึง่ประสงค์จะลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบลเพื่อพิจารณา  โดยถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสว่นนี ้

ข้อ 337 การไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
" ประเภทท่ี 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ ซึง่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
และเป็น    วาระท่ีต้องสง่ไปปฏิบตังิานในองค์การนัน้ 

(2) รัฐบาลไทยมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องสง่ไปปฏิบตังิานตามความตกลงระหวา่ง
ประเทศ 

(3) ประเทศไทยต้องสง่ไปปฏิบตัิงานเพื่อพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาลไทย 

" ประเภทท่ี 2 "    ได้แก่  การไปปฏิบตังิานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

ข้อ 338 พนกังานส่วนต าบลท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศต้องมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นพนกังานสว่นต าบลและปฏิบตัริาชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลา
ตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ห้าปีก่อนถึงวนัท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน เว้นแตผู่้ ท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การ
สหประชาชาตกิ าหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี 

ส าหรับผู้ ท่ีเคยไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบตัริาชการในสว่นราชการไมน้่อยกวา่สองปี นบัแตว่นัเร่ิมกลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ หลงัจาก
ท่ีเดนิทางกลบัจากราชการไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี 2 ครัง้สดุท้าย 

(2) ผู้ ท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ต้องมีอายไุมเ่กินห้า
สิบปีบริบรูณ์ นบัถึงวนัท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน 

(3) เป็นผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนวา่กระท าผิดวินยั 

การขอยกเว้นหรือผ่อนผนัคณุสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตผุลความ
จ าเป็นตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
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ข้อ 339 ให้พนกังานสว่นต าบลท่ีได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่ง
ประเทศย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาไปตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อพิจารณาอนญุาต  และมีค าสัง่ให้พนกังานส่วนต าบลผู้นัน้ลาไปปฏิบตังิานได้โดยถือวา่เป็น
การไปท าการใด ๆ     อนัจะนบัเวลาระหวา่งนัน้ เหมือนเตม็เวลาราชการ มีก าหนดเวลาไมเ่กินส่ีปีส าหรับ
การไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 1 หรือมีก าหนดเวลาไมเ่กินหนึง่ปีส าหรับการไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2  
โดยไมไ่ด้รับเงินเดือน เว้นแตอ่ตัราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหวา่งประเทศต ่ากว่าอตัราเงินเดือน
ของทางราชการท่ีผู้นัน้ได้รับอยูใ่นขณะนัน้ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  ซึง่เม่ือรวมกบั
เงินเดือนจากองค์การระหวา่งประเทศแล้วไมเ่กินอตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนกังานสว่นต าบล 
ผู้นัน้ได้รับอยูใ่นขณะนัน้ 

ข้อ 340 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่ง
ประเทศ  หากประสงค์จะอยู่ปฏิบตังิานตอ่ ให้ย่ืนเร่ืองราวพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ทาง
ราชการจะได้รับตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  
เพ่ือพิจารณาอนญุาต   และมีค าสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลผู้นัน้ไปปฏิบตังิานโดยถือว่าเป็นการไปท าการ
ใด ๆ   อนัจะนบัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการ  ตามกฎหมายวา่ด้วยก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่
ให้พนกังานสว่นต าบลไปท าการนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการได้อีกแตเ่ม่ือรวมแล้วต้องไมเ่กินส่ีปี 

การอนญุาตให้พนกังานสว่นต าบลผู้ใดไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2 เกินกว่าหนึง่ปี  
ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการในชว่งเวลาท่ีไปปฏิบตังิานเกินหนึง่ปีด้วย 

ข้อ 341 เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลได้มีค าสัง่ให้พนกังานสว่นต าบลไปปฏิบตังิาน
ตามข้อ  339  หรือให้ไปปฏิบตังิานตอ่หรือให้ออกจากราชการตามข้อ  340 แล้ว ให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลรายงานและสง่ส าเนาค าสัง่ดงักล่าวให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

ข้อ 342 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าสญัญาผกูมดัพนกังานสว่นต าบลท่ีไป
ปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ให้กลบัมารับราชการในสว่นราชการเป็นเวลาหนึง่
เทา่ของระยะเวลาท่ีไปปฏิบตัิงาน   พนกังานสว่นต าบลผู้ ใดปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศแล้ว 
ไมก่ลบัมารับราชการหรือกลบัมารับราชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบีย้ปรับแก่ทาง
ราชการ ดงันี ้

(1) ไมก่ลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเทา่กบัเงินเดือนเดือนสดุท้าย 
ท่ีได้รับ คณูด้วยเวลาท่ีไปปฏิบตังิานท่ีคิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คิดเป็นหนึง่เดือน 

(2) กลบัมารับราชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบีย้ปรับตาม (1)  
ลดลงตามสว่น 

การท าสญัญาตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี ้ เม่ือจดัท า
แล้วให้สง่ให้ส านกังาน คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) จ านวน 1 ชดุ 
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ข้อ 343 พนกังานส่วนต าบลท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ เม่ือปฏิบตังิาน
แล้วเสร็จให้รายงานตวัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีภายในสิบวนั นบัแตว่นัถดัจากเสร็จสิน้การปฏิบตังิาน   และให้
รายงานผลการไปปฏิบตังิานให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  ภายในสามสิบ
วนั นบัแตว่นัท่ีกลบัมาปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึง่ ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตังิาน 
ในองค์การระหว่างประเทศ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้   

ข้อ 344 พนกังานสว่นต าบลซึง่ประสงค์จะลาติดตามคูส่มรส ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลา
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพ่ือพิจารณา
อนญุาตให้ลาได้ไมเ่กินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนญุาตให้ลาตอ่ได้อีกสองปี แตเ่ม่ือรวมแล้ว 
ต้องไมเ่กินส่ีปี ถ้าเกินส่ีปีให้ลาออกจากราชการ 

ข้อ 345 การพิจารณาอนญุาตให้พนกังานส่วนต าบลลาติดตามคูส่มรส ผู้ มีอ านาจ
อนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แตเ่ม่ือรวมแล้วจะต้อง
ไมเ่กินระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ  344  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคูส่มรสอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
หรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมว่า่จะอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือปฏิบตังิาน 
ในประเทศเดียวกนัหรือไม่ 

ข้อ 346 พนกังานส่วนต าบลท่ีได้ลาติดตามคูส่มรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 344   
ในชว่งเวลาท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศตดิตอ่กนัคราวหนึง่แล้ว ไมมี่
สิทธิขอลาตดิตามคูส่มรสอีก เว้นแตคู่ส่มรสจะได้กลบัมาปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือปฏิบตังิานประจ าใน
ประเทศไทยตอ่มาได้รับค าสัง่ให้ไปปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศอีกในชว่งเวลา
ใหม ่จงึจะมีสิทธิขอลาติดตามคูส่มรสตามข้อ  344  ได้ใหม ่

ข้อ 347 กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตัติามท่ีก าหนดในสว่นนีใ้ห้น าเสนอ    
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

ส่วนที่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 348 วนั เวลาท างาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจ าปีของพนกังานสว่น
ต าบล ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

ข้อ 349 เคร่ืองแบบและระเบียบการแตง่เคร่ืองแบบของพนกังานสว่นต าบลให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการนัน้ 
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ข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรม  
และจริยธรรมส าหรับพนกังานสว่นต าบล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัริาชการและการปฏิบตัิตนของ
พนกังานสว่นต าบล โดยให้ติดประกาศไว้อยา่งเปิดเผยในส านกังานขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 351 ในการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  350 ให้องค์การบริหาร
สว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน้ ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ 352 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก การบรรจ ุ  
การแตง่ตัง้   การเล่ือนระดบั   การเล่ือนขัน้เงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะ  หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหนง่และสว่นราชการ  การเปล่ียนแปลงการใช้ต าแหนง่  
การทะเบียนประวตัขิองพนกังานสว่นต าบล  และการปฏิบตักิารอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการพนกังาน 
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )      

ข้อ 353 เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลได้มีค าสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานสว่น
ต าบลหรือตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่น
ต าบล  และตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่บรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตัง้ 
ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล   

(2) การสัง่แตง่ตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่ย้าย โอน รับโอน เล่ือนระดบั 
(3) การสัง่ให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหนง่  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 

การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  
(4) การสัง่ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล  การสัง่ผู้ประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลให้ด ารงต าแหนง่เดมิหรือต าแหนง่อ่ืน   และการสัง่ให้ชว่ยปฏิบตัริาชการ  
(5) การสัง่ให้ออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าท่ี

การแบง่สว่นราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่สว่นราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

(8) การประกาศก าหนดต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล     ตามแผนอตัราก าลงัของ
องค์การบริหารสว่นต าบล  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  แผนอตัราก าลงัขององค์การ
บริหารสว่นต าบล   
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ให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีออกค าสัง่หรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงั
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   โดยสง่ส าเนาค าสัง่  หรือประกาศนัน้อย่างละ   
3  ฉบบั  ไปให้ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีออกค าสัง่หรือประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจแุละ
แตง่ตัง้ตาม (1)  ให้สง่ทะเบียนประวตัพินกังานสว่นต าบล  ตามข้อ 355  ของผู้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้
ท่ีได้กรอกรายการและตรวจสอบถกูต้องแล้วไปพร้อมกนัด้วย 

ข้อ 354 เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  หรือองค์การบริหาร
สว่นต าบล   ก าหนดให้มีการประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
(2) การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั 
(3) การสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 

ท่ีสงูขึน้ 
(4) การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานสว่นต าบลต าแหนง่บริหาร ให้ด ารงต าแหนง่

ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
ให้เลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )   รายงานไปยงั 

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. ) โดยสง่ส าเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้  
อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายใน ห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีประกาศ 

ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จดัให้มีทะเบียนประวตัขิองพนกังานสว่นต าบล
ทกุคน โดยจดัเก็บไว้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ฉบบั   และสง่ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั )  และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.)  เก็บไว้แหง่ละ  1 ฉบบั 

การจดัท าทะเบียนประวตัขิองพนกังานสว่นต าบล  ลกัษณะ รูปแบบ  วิธีปฏิบตัเิก่ียวกบั
ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัท าแฟ้มประวตัิพนกังานสว่น
ต าบล  ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 356 พนกังานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรม    ดงูาน  หรือ
ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่ง
ประเทศ  หรือลาตดิตามคูส่มรสตามระเบียบวา่ด้วยการลาของพนกังานสว่นต าบล  ได้รับวฒุิเพิ่มขึน้หรือ
สงูขึน้  สมรส  หยา่  เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุ หรือตาย ให้องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีอนญุาตหรือได้รับ
แจ้งรายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นั
อนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแตก่รณี 
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หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ 357 ในหมวดนี ้
“สว่นราชการ”   หมายความวา่  สว่นราชการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลประกาศ 

จดัตัง้ขึน้ ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล  
“ลกูจ้าง”   หมายความวา่  ลกูจ้างประจ า  ลกูจ้างชัว่คราว  และลกูจ้างลกัษณะ    

ผู้ช านาญงานขององค์การบริหารสว่นต าบล  โดยไมร่วมถึงลกูจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ 
บริหารสว่นต าบล 

“ลกูจ้างประจ า” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้
ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะประจ าโดยไมมี่ก าหนดเวลาการจ้างตามอตัราและจ านวนท่ีก าหนดไว้และรับเงิน
คา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล หรือหมวดเงินอดุหนนุของ
รัฐบาลด้วย 

“ลกูจ้างชัว่คราว” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้
ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กิน
ปีงบประมาณ   และรับเงินคา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างชัว่คราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

“ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน”   หมายความวา่   ลกูจ้างซึง่มีความรู้ความช านาญ 
ในงานเฉพาะอยา่ง ท่ีจะต้องปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  ทัง้เคยปฏิบตังิานชนิดนัน้มานานไมน้่อยกว่า 5 ปี   
โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานท่ีท างานเดมิท่ีผู้นัน้ 
เคยปฏิบตังิานมาแล้ว 

“เวลาท างานปกติ” หมายความวา่  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 

“วนัหยดุประจ าสปัดาห์” หมายความวา่  วนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององค์การ
บริหารสว่นต าบล โดยอาจก าหนดวนัหยดุประจ าสปัดาห์ เป็นสองวนัก็ได้ 

“วนัหยดุพิเศษ”  หมายความวา่  วนัหยดุท่ีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   
นอกจากวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

“คา่จ้างอตัราปกติ” หมายความวา่  คา่จ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบตามอตัราท่ีก าหนดจา่ยให้ลกูจ้างส าหรับการปฏิบตังิานปกติ 

“คา่จ้างรายเดือน” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายเดือน  รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“คา่จ้างรายวนั” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายวนัในวนัท างาน
ปกติรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
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“คา่จ้างรายชัว่โมง” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายชัว่โมง 
ในวนัท างานปกต ิ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความวา่ คา่จ้างท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ 
รายชัว่โมงเน่ืองจากต้องปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกติ 

“คา่จ้างในวนัหยดุ” หมายความวา่ คา่จ้างท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ 
รายชัว่โมง  กรณีสัง่ให้ปฏิบตัิราชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 

“คา่อาหารท าการนอกเวลา” หมายความวา่  คา่อาหารท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้าง  
รายเดือนเน่ืองในการปฏิบตัริาชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์
หรือวนัหยดุพิเศษ 

“เงินชว่ยพิเศษ” หมายความวา่  เงินชว่ยเหลือคา่ท าศพของลกูจ้างท่ีจา่ยในกรณีลกูจ้าง
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถ่ินอ่ืน” หมายความวา่ ท้องถ่ินท่ีลกูจ้างต้องเดนิทางไปปฏิบตัิราชการนอกเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความวา่   การเพิ่มพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบตังิานโดยไมมี่การรับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วา่ด้วยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา
และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรม หรือตอ่จากการ
ฝึกอบรมนัน้ด้วย 

“ดงูาน” หมายความวา่ การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 
“ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัตขิองลูกจ้าง 

ข้อ 358 ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อยา่งน้อยจะต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่
ลกัษณะ    ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 
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(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้    ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด
ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6) ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล  ตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10) ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐาน

ทัว่ไป  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล  ตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   

(13) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานสว่นต าบล  ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ข้อ 359 คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั ) มีอ านาจพิจารณา
ยกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัิตามข้อ     358 (2)  เป็นรายบคุคลได้ แตอ่ายไุมต่ ่ากว่าสิบแปดปี 
และไมเ่กินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้าง 
ผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัติามข้อ 358 (2) หรือ (10)  เป็นรายบคุคลได้                

เพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  358 (7)  
(9)  (10)  หรือ(14)    คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จงัหวดั )  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้า
รับราชการได้  หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11)   หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้
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ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 358 
(13)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใชเ่ป็นกรณีออกจากงานหรือราชการ
เพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )  
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาด
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม  ให้น าขัน้ตอนและวิธีการท่ีก าหนดส าหรับพนกังานสว่นต าบลมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

ส่วนที่  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

ข้อ 360 การก าหนดมาตรฐานต าแหนง่ของลกูจ้าง และคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ของลกูจ้าง     ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดมาตรฐานต าแหนง่ลกูจ้างองค์การบริหารสว่น
ต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 361 ต าแหนง่ลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัซึง่ก าหนด 
ต าแหนง่นอกเหนือจากต าแหนง่ ท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดตามข้อ 
360 หากต าแหนง่ว่างลงให้ยบุเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  
ตามข้อ  360 

ข้อ 362 ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัพนกังานส่วนต าบล 
หรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบตังิานให้ก าหนดต าแหนง่ ดงันี ้

(1) ก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่เหมือนต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล
หรือข้าราชการพลเรือนต าแหนง่นัน้  และก าหนดคณุวฒุิท่ีไมส่งูเกินความจ าเป็นตอ่หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

(2) ก าหนดช่ือต าแหนง่ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิและไมใ่ห้ซ า้หรือเหมือนกบั 
ช่ือต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล   

ข้อ 363 ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัลกูจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัให้ก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่และช่ือต าแหนง่เหมือนต าแหนง่ลกูจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหนง่นัน้ 

ข้อ 364 การจ้างลกูจ้างชัว่คราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกบั
ระยะเวลาท่ีจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบตังิานและให้มีภารกิจปริมาณงานท่ีต้องปฏิบตัติอ่เน่ือง  แตท่ัง้นี ้
ระยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กินปีงบประมาณ 

ข้อ 365 การก าหนดจ านวนต าแหนง่ลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ยกเว้น 
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ลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) 
ก าหนดวา่จะมีต าแหนง่ใด  ในหนว่ยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล   จดัท าแผนอตัราก าลงัของลกูจ้าง  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหนง่โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )   

ข้อ 366 ก าหนดให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) มีอ านาจ
ก าหนดต าแหนง่ลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลในสว่นราชการตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
โดยให้ค านงึถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิความยากและคณุภาพ
ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีต้องจา่ยในด้านบคุคล 

ข้อ 367 การก าหนดต าแหน่งลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลในสว่นราชการตา่ง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัขององค์การบริหาร
สว่นต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนง่ และการใช้ต าแหนง่ลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้
จดัท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบล 

ข้อ 368 ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล การก าหนด
ต าแหนง่ลกูจ้าง การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ลกูจ้าง ให้น าข้อก าหนดในประกาศก าหนดต าแหนง่
พนกังานสว่นต าบล  และประกาศก าหนดการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานส่วนต าบลมาใช้ 
โดยอนโุลม 

ข้อ 369 เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณของท้องถ่ินและไมใ่ห้มีภาระผกูพนัด้าน
สวสัดกิารของลกูจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อตัราก าลงัลกูจ้างประจ าท่ีมีอยูเ่ดมิก่อน หากมี
ความจ าเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชัว่คราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และ 
ควรจ้างลกูจ้างประจ าให้น้อยท่ีสดุ โดยให้ค านึงถึงการควบคมุงบประมาณรายจา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และคา่จ้างของพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้าง ไมใ่ห้สงูกวา่ร้อยละส่ีสิบของเงิน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ตามมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 

ข้อ 370 ต าแหนง่ลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลจะมีต าแหนง่ใด  
ในหนว่ยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารสว่นต าบล และมีจ านวนเทา่ใด  ให้เป็นไปตามความ
ตกลงกบัส านกังบประมาณ 

ข้อ 371 การจ้างลกูจ้าง  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการโดยวิธีการคดัเลือก
โดยให้แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  3  คน  เพ่ือด าเนินการคดัเลือก 

การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  อาจด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ
วิธีใดวิธีหนึง่  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 
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ข้อ 372 อตัราคา่จ้างลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้างลกูจ้าง           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี ้

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ มีอ านาจสัง่จ้างลกูจ้าง   
ในอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าสดุของต าแหนง่ 

ข้อ 373 การให้ลกูจ้างประจ าได้รับคา่จ้างให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้าง 
ขัน้ต ่าและขัน้สงูของลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี ้

ข้อ 374 การเพิ่มคา่จ้างลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานสว่นต าบล    

ข้อ 375 การให้ลกูจ้างประจ าได้รับคา่จ้างเพื่อการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตา่งกลุม่
เงินเดือน  ให้เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขัน้คา่จ้างแตล่ะกลุม่เงินเดือน  กรณีลกูจ้างประจ าได้รับการ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตา่งกลุม่เงินเดือนท้ายประกาศนี ้

ข้อ 376 อตัราคา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว 

ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัต าแหนง่ลกูจ้างประจ าให้ได้รับ
อตัราคา่จ้างในอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าของลกูจ้างประจ านัน้   

(1) ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัต าแหนง่พนกังานสว่น
ต าบลหรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราคา่จ้างในอตัราเงินเดือนขัน้ต ่าของต าแหน่งพนกังานสว่น
ต าบล  หรือข้าราชการพลเรือนต าแหนง่นัน้ 

(2) ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงานให้ได้รับอตัราคา่จ้างตามบญัชีก าหนดอตัรา
คา่จ้างขัน้ต ่าและขัน้สงู    ลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล ตามล าดบัและอตัราท่ี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )  เห็นสมควร 

ข้อ 377 การจ้างลกูจ้างท่ีมีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้ มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราคา่จ้างตาม
วฒุิและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศให้ถืออตัราคา่จ้างตาม
อตัราเงินเดือนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 378 การจ้างลกูจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือกตามล าดบัท่ี
ของผู้ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  371  

ข้อ 379 การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  ให้คณะกรรมการกลางพนกังานสว่น
ต าบล ( ก.อบต.)  ก าหนดอตัราคา่จ้างตามท่ีเห็นสมควรตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้างตามข้อ  376 (3)   

ข้อ 380 การจ้างและแตง่ตัง้ลกูจ้างให้ด ารงต าแหนง่ใด  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้แตง่ตัง้    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต.จงัหวดั ) 
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ข้อ 381 การโอนลกูจ้างประจ าระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกบัหนว่ย
ราชการอ่ืนอาจกระท าได้ ในกรณีเจ้าตวัสมคัรใจและผู้ มีอ านาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้  
ในการแตง่ตัง้หรือให้พ้นจากต าแหนง่แล้วแตก่รณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั )    โดยแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่และได้รับคา่จ้างในอตัราท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
และให้นบัเวลาการท างานตอ่เน่ืองกนั 

ข้อ 382 ลกูจ้างประจ าผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ  
หากองค์การบริหารสว่นต าบลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลสัง่จ้างและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่  และรับคา่จ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ไว้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 383 ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ า
ในองค์การบริหารสว่นต าบลเดมิภายในก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวนั  นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่จ้างและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่และรับคา่จ้าง  
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 384 การแตง่ตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหนง่ใดไปด ารงต าแหนง่ใหม ่ ผู้นัน้ต้องมี
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ใหม่ท่ีก าหนดในข้อ  360 

 

ส่วนที่ 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ 385 ลกูจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม 
ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยั  จกัต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 386 วินยัของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและ 
การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานส่วนต าบล ซึง่น ามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

ข้อ 387 ลกูจ้างออกจากราชการ  เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบวา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้างขององค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ิน 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถกูสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 
(7) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  358 

วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้ออกจาก
ราชการและหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบล   โดยอนโุลม 

ข้อ 388 การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ 
ให้  ออกจากราชการของพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม  

ข้อ 389 ลกูจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 

วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ส าหรับ      
พนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 390 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจสัง่ให้ลกูจ้าง 
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ( ก.อบต. จงัหวดั )  
เม่ือปรากฏวา่ 

(1) ลกูจ้างผู้ใดขาดคณุสมบตัติามข้อ  358 
(2) ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตัริาชการในหน้าท่ีของตนได้โดยสม ่าเสมอ             

หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตนได้อนัเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยูใ่นภยนัตรายใด ๆ และเวลา
ได้ลว่งพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยงัไมมี่ผู้ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีของตน             
หรือประพฤตหิน้าท่ีของตน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ีหรือบกพร่องในหน้าท่ีด้วย
เหตอุนัใด  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นัน้รับราชการตอ่ไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้
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คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไมช่กัช้า   ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานสว่น
ต าบลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ใดถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้มีการสอบสวน
ตาม   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังาน
สว่นต าบล แล้ว  การสอบสวนไมไ่ด้ความว่ากระท าผิดท่ีจะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แตมี่มลทิน  
หรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบตัริาชการตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจ้างผู้ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ  ให้จ าคกุในความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลกูจ้างผู้ใดขาดราชการบอ่ยครัง้ ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก  
หรือไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกต าแหนง่ 
วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ 

ให้ออกจากราชการของพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้มถื่อเป็นโทษทางวินยั 
 
 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

ข้อ 391 ลกูจ้างผู้ใดถกูสัง่ลงโทษหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  390  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตใุด ๆ  ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ส่วนที่  6 
การลา 

ข้อ 392 การลาป่วยของลกูจ้างก าหนดไว้ดงันี ้
(1) การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก) ในปีหนึง่ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่ง
ลาได้ไมเ่กินหกสิบวนั  แตถ้่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นสมควรจะให้ลาโดย
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาตอ่ไปอีกก็ได้  แตไ่มเ่กินหกสิบวนั 

(ข) ลกูจ้างชัว่คราวท่ีมีระยะเวลาการจ้างหนึง่ปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
คา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินสิบห้าวนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลา
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การจ้างตัง้แต ่เก้าเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงหนึง่ปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกติระหวา่งลาในชว่ง
ระยะเวลาการจ้างไมเ่กินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แตห่กเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงเก้า
เดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินหกวนัท า
การ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลา   การจ้างต ่ากวา่หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่าง
ลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินส่ีวนัท าการ 

(2) การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี 

(ก) ลกูจ้างประจ าป่วยเพราะเหตปุฏิบตัริาชการในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการ
ปฏิบตัริาชการในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี   ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  
แล้วยงัไมห่าย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถ
ท างานได้ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
เห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกต ิ ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมง
ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์  แตถ้่าแพทย์ลงความเห็นวา่ไมมี่ทางท่ีจะรักษาพยาบาล
ให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จตอ่ไป 

(ข) ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณี
ดงักลา่วใน (ก)  ท าให้ลกูจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจาก
ราชการตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หากผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักดัของลกูจ้างประจ าผู้นัน้พิจารณา  เห็นวา่
ลกูจ้างประจ าผู้นัน้ยงัอาจปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได้  และเม่ือลกูจ้างประจ าผู้นัน้สมคัรใจจะ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป ให้ย้ายลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไปปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไมต้่องสัง่ให้
ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ค) ลกูจ้างชัว่คราวป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้ว
ยงัไมห่ายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างาน
ได้  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  
โดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิด้ตามท่ีเห็นสมควร  แตต้่องไมเ่กินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างชัว่คราว
รายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไมมี่
ทางท่ีจะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจากราชการ 

ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตังิานได้  ให้ย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือในวนัท่ี
ลาเว้นแตก่รณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัิราชการก็ได้ 

การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่สง่พร้อมกบัใบลา
ด้วยเว้นแตผู่้ มีอ านาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 393 ในปีหนึง่ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลากิจสว่นตวั  รวมทัง้ลาไปตา่งประเทศ   
โดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กินส่ีสิบห้าวนัท าการ    แตใ่นปีแรกท่ีได้รับการบรรจเุป็น
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ลกูจ้างประจ าให้ได้รับคา่จ้างระหวา่งลาไมเ่กินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิ
ได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ลกูจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั
ชัน้และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไมส่ามารถขอรับอนญุาตได้ทนั
จะเสนอใบลา พร้อมระบเุหตจุ าเป็นไว้แล้วหยดุราชการไปก่อนก็ได้  แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

ข้อ 394 การลาพกัผอ่นประจ าปีของลกูจ้างประจ า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดส าหรับ
พนกังานสว่นต าบล โดยอนโุลม 

ข้อ 395 ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบตุรโดยได้รับคา่จ้างนบัรวมวนัหยดุประจ า
สปัดาห์และวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไมเ่กินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิ
ได้รับคา่จ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 

ลกูจ้างประจ าท่ีลาคลอดบตุรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลีย้งดบูตุรเพิ่มอีก  
ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับคา่จ้างระหวา่งลาได้อีก 
ไมเ่กินสามสิบวนัท าการ และให้นบัรวมในวนัลากิจส่วนตวัส่ีสิบห้าวนัท าการด้วย 

ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบตังิานตอ่เน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบตุรปี
หนึง่ไมเ่กินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับคา่จ้างระหวา่งลาจากสว่นราชการไมเ่กินส่ีสิบห้าวนั เว้นแต ่กรณีท่ี
เร่ิมเข้าปฏิบตังิานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไมอ่ยูใ่นขา่ยได้รับสิทธิดงักลา่ว 

ข้อ 396 ลกูจ้างประจ าท่ียงัไมเ่คยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไมเ่คยไป
ประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุอิาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮจัย์แล้วแตก่รณี มีสิทธิลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาไมเ่กินหนึง่ร้อยย่ีสิบวนั ในปีแรก 
ท่ีเร่ิมเข้าปฏิบตังิานเป็นลกูจ้างประจ าจะไมไ่ด้รับคา่จ้างระหวา่งลา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมง 
ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ก่อนวนัอปุสมบท  หรือวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ไมน้่อยกวา่หกสิบวนั  เว้นแตมี่
เหตผุลอนัสมควรจะเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาน้อยกว่าหกสิบวนัก็ได้ 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 397 การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการ
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม   ให้ถือปฏิบตัิดงันี  ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหวา่งนัน้  การลาดงักลา่วจะต้องให้ผู้ลา
แสดงจ านวนวนัท่ีต้องเดินทางไปกลบั  และวนัท่ีต้องอยูเ่พ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเทา่ท่ี
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จ าเป็น  เพ่ือประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  
หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหวา่งการระดมพลหรือเข้ารับ  
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แตถ้่าพ้นระยะเวลาของการดงักลา่ว
แล้ว  ไมม่ารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบตังิานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจา่ยคา่จ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้า
ปฏิบตังิานเว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจะให้จ่าย
คา่จ้างระหว่างนัน้ตอ่ไปอีกก็ได้แตต้่องไมเ่กินเจ็ดวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับ
คา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

(3)  ในกรณีลกูจ้างชัว่คราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับคา่จ้างอตัรา
ปกตไิมเ่กินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่
กรณีให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั  ลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับ
คา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อ 398 การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ยของลกูจ้าง  ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนั  
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ 399 การลาและการจ่ายคา่จ้างระหว่างลานอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 
ให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล   

อ านาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 392  ข้อ 393  ข้อ 394  และข้อ 395   
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้

 

ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

ข้อ 400 ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบตัริาชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นแท้จริง 
ท่ีต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  และไมอ่าจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้ 

ข้อ 401 การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือการปฏิบตัริาชการในวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  หรือในวนัหยดุพิเศษซึง่จะต้องจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุ  หรือคา่อาหาร   
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือรีบดว่น  โดยมีค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจ 
เป็น หลกัฐาน 
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ข้อ 402 การจา่ยคา่จ้างในวนัท างานปกติ  คา่อาหารท าการนอกเวลา  คา่จ้างลกูจ้าง
รายวนั และรายชัว่โมง  คา่จ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 

(ก) ก าหนดให้จา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จา่ยในวนั
สิน้เดือน  ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ให้จา่ยได้ในวนัเปิดท าการก่อนวนัสิน้เดือน ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัจา่ยคา่จ้างเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัิจากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ   
เว้นแตถ้่ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้หวัหน้าสว่นราชการ 
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานไมน้่อยกวา่วนัละเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง   
ไมร่วมเวลาหยดุพกั 

(ค) การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  หรือวนัหยดุพิเศษแล้วแตก่รณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงิน
คา่อาหารท าการนอกเวลา 

(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง 
(ก) ก าหนดให้จา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจา่ยคา่จ้าง

มากกวา่เดือนละครัง้  จะต้องได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
ในกรณีจา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้  โดยปกตใิห้จ่ายในวนัถดัจากวนัสดุท้าย

ของเดือน  หนว่ยงานใดมีความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัเร่ิมจา่ยเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับ
อนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

ในกรณีจา่ยคา่จ้างมากกวา่เดือนละครัง้  ให้หนว่ยงานก าหนดวนัจ่ายเงิน
คา่จ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ   
เว้นแต ่ ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้หวัหน้าหนว่ยงาน 
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานวนัละไมน้่อยกว่าเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง  
ไมร่วมเวลาหยดุพกั 

(ค) การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกติตดิตอ่กนัเกินสามชัว่โมงขึน้ไป   
ให้จา่ยคา่จ้างได้ในอตัราหนึง่เทา่คร่ึงของคา่จ้างอตัราปกติ 

ข้อ 403 การจา่ยคา่จ้างในกรณีวนัหยดุประจ าสปัดาห์  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กั     
คา่จ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงไมจ่า่ยคา่จ้าง 

ส าหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบตังิานในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ ให้ถือ
ปฏิบตัิดงันี ้
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(1) ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  402  (1) (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จา่ยคา่จ้างให้สองเทา่ของคา่จ้างอตัราปกติ 

ตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ 404 การจา่ยคา่จ้างในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กัคา่จ้าง
ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงจา่ยคา่จ้างอตัราปกติ 

ส าหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาท างานในวนัหยดุพิเศษ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้
(1) ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  402  (1)  (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จา่ยคา่จ้างเพิ่มให้อีกหนึง่เทา่ของคา่จ้างอตัรา

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ 405 การจา่ยคา่จ้างในกรณีลกูจ้างถกูสัง่ให้ไปปฏิบตัิงานในท้องถ่ินอ่ืนตามข้อ  
400  ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือนให้จา่ยคา่จ้างรายเดือนตามปกตติลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ  
โดยไมมี่สิทธิได้รับคา่อาหารท าการนอกเวลา 

(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงให้ถือปฏิบตัิดงันี ้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดนิทางไปปฏิบตังิาน  หรือเดนิทางกลบัส านกังาน

ท่ีตัง้ปกตหิรือสถานท่ีอยู ่ ไม่วา่จะเป็นวนัท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือ
วนัหยดุพิเศษให้จ่ายคา่จ้างอตัราปกติ  ไมมี่การจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุตามข้อ 402 
และข้อ  403 

(ข) ลกูจ้างซึง่ท าหน้าท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในขณะเดนิทาง
ครบก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแล้ว  หากยงัคงต้องปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวตอ่ไปอีกส าหรับวนันัน้
ให้จา่ยคา่จ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ  402  (2)  (ค) 

การปฏิบตังิานในวนัท างานปกติ  การปฏิบตังิานนอกเวลา  การปฏิบตังิาน 
ในวนัหยดุ   หรือในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ให้จา่ยคา่จ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจา่ย  เสมือนปฏิบตังิาน 
ในส านกังานท่ีตัง้ปกต ิ เว้นแตใ่นกรณีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ซึง่ปกตไิมจ่า่ยคา่จ้างให้  ให้จา่ยคา่จ้าง
อตัราปกติ 

ข้อ 406 ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งรับราชการ ให้จา่ยคา่จ้างจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความ
ตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จา่ยเงินชว่ยพิเศษจ านวนสามเท่า
ของอตัราคา่จ้างปกตทิัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวนัและ 
รายชัว่โมง  ให้ถือเสมือนว่าลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบตังิานเตม็เดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ 407 ลกูจ้างประจ าซึง่ถกูสัง่พกัราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้ มีอ านาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  411  แล้วสัง่จา่ยคา่จ้างเป็นจ านวนเทา่ใด  ให้จ่ายคา่จ้างตามจ านวนท่ีวินิจฉัยให้จนถึงวนัท่ี 
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ถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จา่ยเงิน 
ชว่ยพิเศษอีกจ านวนหนึง่เป็นจ านวนสามเทา่ของจ านวนคา่จ้างนัน้ 

ถ้าผู้ มีอ านาจวินิจฉยัแล้วสัง่ไมจ่า่ยคา่จ้าง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้ 
มาปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

ข้อ 408 ลกูจ้างท่ีขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายคา่จ้างส าหรับวนัท่ีขาดหรือ 
หนีราชการนัน้ 

ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งขาดราชการ  ให้จา่ยคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

ข้อ 409 คา่จ้างท่ีจา่ยตามข้อ  406  ถึงข้อ  408 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จา่ยแก่ผู้ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 

เงินชว่ยพิเศษตามข้อ  406  หรือข้อ  407  ให้จา่ยแก่บคุคลซึง่ลกูจ้างได้แสดงเจตนา
ระบไุว้เป็นหนงัสือตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี ้

ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  หรือบคุคลซึง่ลกูจ้างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จา่ยแก่บคุคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) คูส่มรส 
(2) บตุร 
(3) บดิามารดา 
(4) ผู้ ท่ีได้อยูใ่นอปุการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ

ตายของผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึง่ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบล     เห็นวา่มีหลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ตาย 

(5) ผู้ ท่ีอปุการะเลีย้งดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแตเ่ยาว์  ซึง่ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่มีหลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อปุการะผู้ตาย 

เม่ือปรากฏวา่มีบคุคลในล าดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบคุคลนัน้มีสิทธิรับเงินชว่ย
พิเศษแตใ่นล าดบัเดียว  ผู้ ท่ีอยูใ่นล าดบัถดัไปไมมี่สิทธิได้รับเงินชว่ยพิเศษ 

ถ้าบคุคลดงักลา่วข้างต้นไมมี่ตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแตว่นัท่ีลกูจ้าง 
ผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต้่องจา่ย 

ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จดัการศพลกูจ้างผู้ถึง
แก่ความตาย เพราะไมมี่ผู้ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้องค์การบริหารสว่นต าบลหกัคา่ใช้จา่ย  
จากเงินชว่ยพิเศษท่ีต้องจา่ยตามประกาศนีไ้ด้เทา่ท่ีจ่ายจริง  และมอบส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ 

ข้อ 410 องค์การบริหารสว่นต าบลใดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจ าไป
ฝึกอบรม  หรือดงูาน เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีลกูจ้างประจ านัน้ปฏิบตัอิยู ่ ณ  ตา่งประเทศ  หรือภายในประเทศ
โดยให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตติลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดูงานนัน้  ให้ประธานกรรมการบริหาร
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องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้อนมุตัิ  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้าง 
ในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

ข้อ 411 ลกูจ้างประจ าท่ีถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการ
สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา  และถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน
จนกวา่คดีหรือกรณีถึงท่ีสดุ  การจา่ยคา่จ้างระหวา่งพกัราชการ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้

(1) ลกูจ้างประจ าผู้ใดถกูสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบิกจา่ยคา่จ้างตัง้แตว่นัท่ีถกูสัง่
พกัราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีลว่งเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้
ทราบค าสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 

(2) ถ้าปรากฏวา่ลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ 
ไมมี่มลทินหรือมวัหมอง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เตม็อตัราปกติ 

(3) ถ้าปรากฏวา่ลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแตมี่
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระท าความผิด  แตถ่กูลงโทษไมถ่ึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ให้จา่ยคา่จ้างได้
คร่ึงหนึง่ของคา่จ้างอตัราปกติ 

(4) ถ้าปรากฏวา่ลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและ
ถกูลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ห้ามจ่ายคา่จ้าง 

(5) ในกรณีลกูจ้างประจ าซึง่ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงท่ีสดุ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาวินิจฉยัตอ่ไปด้วยวา่
ควรจะจา่ยคา่จ้างระหวา่งเวลานัน้หรือไมเ่พียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จา่ยคา่จ้างตาม
จ านวนท่ีวินิจฉยัให้   จนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบตัทิ านองเดียวกบัการจา่ยคา่จ้างระหวา่ง
พกัราชการ 

ลกูจ้างชัว่คราวไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการ  หรือถกูสัง่ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีลว่งเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะ
มิได้ทราบค าสัง่  ให้เบกิจ่ายคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบหรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 

อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไมถื่อเป็นอตัราวา่ง 

ข้อ 412 ให้น าความในข้อ  411  มาใช้บงัคบัแก่การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างประจ าระหวา่ง
อทุธรณ์หรือร้องทกุข์ค าสัง่ลงโทษปลดออก ไลอ่อก หรือค าสัง่ให้ออกจากราชการหรือระหวา่งถกู
พนกังานสอบสวนควบคมุตวัด าเนินคดีอาญา  หรือถกูควบคมุตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

ข้อ 413 การจา่ยคา่จ้างของผู้ซึง่ถกูลงโทษตดัคา่จ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                 
แตง่ตัง้หรือปรับคา่จ้าง  โดยได้รับคา่จ้างตา่งจากเดมิและยงัไมพ้่นโทษตดัคา่จ้าง  ให้คงตดัคา่จ้างตอ่ไป   
ตามจ านวนเดมิ 
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การจา่ยคา่จ้างในกรณี 
(1) ลาออก  ให้จา่ยให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก แตถ้่าถึงก าหนดลาออกแล้วยงั

ไมไ่ด้รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบ
ค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 

(2) ปลดออก  หรือไลอ่อก  ให้จา่ยได้ถึงวนัก่อนระบใุนค าสัง่  แตถ้่ายงัไม่รับทราบ
ค าสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 

(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ให้จา่ยได้ถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ 
การจา่ยคา่จ้างลกูจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบตัริาชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน

ประกาศนี ้ และเป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนัน้บญัญตัสิิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ หรือ
คณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้จา่ยเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
( ก.อบต. จงัหวดั ) ก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่จ้างลกูจ้างให้สอดคล้องกบักฎหมาย  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีดงักลา่ว โดยไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศนี ้

ข้อ 414 ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงิน
ท าขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึง่ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

ข้อ 415 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลกูจ้างประจ าของ
องค์การบริหารสว่นต าบล  ด าเนินการจดัท าทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล   แก้ไข
และเปล่ียนแปลงรายการตา่ง ๆ  ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารสว่นต าบล   

เม่ือมีค าสัง่แตง่ตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปตา่งสงักดั  ให้สว่นราชการเดมิมอบทะเบียน
ลกูจ้างประจ าให้ลกูจ้างผู้นัน้น าไปมอบแก่สว่นราชการท่ีสงักดัใหมท่กุครัง้ 

ทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเอกสารลบัของทาง
ราชการไมพ่งึเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน  การขอคดัทะเบียนลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนมุตัิตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ 416 การเปล่ียนอตัราคา่จ้างลกูจ้างประจ ารายวนัเป็นอตัราคา่จ้างรายเดือนให้เอา   
ย่ีสิบหกวนัท าการคณูด้วยอตัราคา่จ้างรายวนัท่ีลกูจ้างผู้นัน้ได้รับในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึน้เป็น เกณฑ์
พิจารณาแตต้่องไมเ่กินกวา่อตัราคา่จ้างขัน้สงูของต าแหน่งนัน้ 

ข้อ 417 ให้ลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลปฏิบตัติามแนวทางการปฏิบตัิ
ราชการ และการปฏิบตัิตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
พนกังานสว่นต าบล  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 418 ผู้ใดเป็นพนกังานส่วนต าบล  และได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานใด
อยูก่่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้เป็นพนกังานสว่นต าบล และด ารงต าแหน่งในสายงานนัน้
ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เชน่เดมิ      

ข้อ 419 ผู้ใดเป็นลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่อยูก่่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้เป็นลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและ  
ด ารงต าแหนง่นัน้ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดยให้ได้รับคา่จ้าง สิทธิและประโยชน์   ตลอดจนระยะเวลา 
การจ้าง เชน่เดมิ 

ข้อ 420  การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีอยู่
ระหวา่งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานสว่นต าบล  พ.ศ. 2539  ซึง่ใช้บงัคบั 
อยูก่่อนท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั  ให้ด าเนินการตอ่ไปตามท่ี คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  
(ก.อบต. จงัหวดั) ก าหนด  ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน
สว่นต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 421 การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจ้างขององค์การบริหารสว่น
ต าบลท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี ้  ให้น าแนวทาง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีก าหนดส าหรับ     
พนกังานสว่นต าบล มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี .9  ธนัวาคม พ.ศ. 2545 
สวสัดิ ์ แกล้วทนงค์ 

(นายสวสัดิ ์ แกล้วทนงค์) 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัปัตตานี 

ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี 
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เพิ่มข้อ 73 วรรค 7 หลงัสดุ เน่ืองจากตกหลน่  (อ้างอิง 21) 

 


