ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
******************************
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับ พนัก งานส่ว นตาบลและลู ก จ้างขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล ให้เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะการ
บริหาร และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นต าบลและลู ก จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
ประกอบกับมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) ก าหนด คณะกรรมการพนัก งานส่ วนต าบลจังหวัด ( ก.อบต. จั งหวั ด) ในการประชุ ม
ครั้งที่ 6 /2545 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ลาปางเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ การบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนด บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนัก งานส่ว นตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
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ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ ก.อบต. ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) ” หมายความว่ า
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ลาปาง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
“ พนักงานส่วนตาบล ” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุและ
แต่งตั้งตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีตาแหน่งและได้รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตาบล
" พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการกรุงเทพ
มหานคร พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่วนตาบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการ
บรรจุ แ ละแต่ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บัติ ร าชการโดยได้ รั บ เงิ นเดื อ นจากงบประมาณหมวดเงิ น เดื อนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
“ ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท
นั้น นอกจากพนักงานส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปางรักษาการตามประกาศนี้
และให้มอี านาจตีความหรือวินจิ ฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ 6
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
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(5) ไม่เป็นผู้มีก ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
กาหนด ดังนี้
( ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีก ารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 7 ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้
สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซ้ ึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
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(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13 ) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 8 ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการ
ประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจานวนกรรมการ
ในที่ประชุม และการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้
เข้ารับราชการได้ ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบล และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณา
ยกเว้นได้ ให้ผู้นั้นยื่นคาขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นใน
กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่
น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคาขอและหนังสือรับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนตาบลจะยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้
(3) ในกรณีที่มผี ยู้ ื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา หรือ กรณียื่นต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคา
ขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติ
การรับราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และ
ความประพฤติของผูน้ ั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิด
อันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชัน้ หนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นนั้ เข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับ
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ก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลัก ฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการต่อไป และหากนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลไม่ ต้ อ งการรั บ ผู้ ยื่ น ค าขอนั้ น เข้ า รั บ ราชการ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ นั้ น และเลข านุ ก าร
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
(4) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม (3)
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือน นับแต่วันที่
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่องไปให้ถือว่า องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ ื่นคาขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้รับ
เรื่องการสอบสวนตาม (3) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก็ให้ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัคร
สอบแข่ ง ขั นหรื อ เพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็น พนั ก งานส่ว นต าบล ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเข้ า เป็ น พนั ก งาน
ส่วนตาบล ยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) แล้วดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณา
ลงมติลับตามข้อ 9
(7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณา
ลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายใด และผู้นั้นไม่ได้รับการ
ยกเว้น การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก
ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ลงมติ
หมวด 2
การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ง
ข้อ 11

ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป
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ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพ ซึ่งต้องปฏิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผมู้ ีคุณวุฒอิ ย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทาหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้ก ระท าผิดกฎหมายเกี่ย วกั บ การประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้แ ก่
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
 วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
 วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
 วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม
ให้เพิ่มเติมความในข้อ ๑๑ (๒) ทวิ ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ.25๔๙ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(๒) ทวิ ตาแหน่งในสายงานนิติก ารซึ่งเป็นตาแหน่งที่ ต้องปฏิบัติโ ดย
ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผมู้ ีคุณวุฒอิ ย่างอื่นปฏิบัติแทนได้ และเป็นงาน
ที่มผี ลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลนกาลังคนใน
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งในสายงานนิติการ ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไปซึ่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยเป็นตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(3) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งระดับ 8 ที่มี
ฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 12
การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ต้อง
คานึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว
ต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 13 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตาแหน่ ง
ใด ระดับ ใด อยู่ใ นส่ว นราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบลจัดท าเป็นแผน
อัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
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ยากคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 14 การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งระดับใด
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัด
ตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้า
กลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ 15
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นคณะทางาน
(3) ผูอ้ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะทางาน
(4) พนักงานส่วนตาบล
เลขานุการคณะทางาน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดเป็นแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกาลังคน
ที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายงานหรือได้รับ
มอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้
กาลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยสารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของก าลั งคนที่ มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึก อบรมกาลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิท ธิภาพสูงขึ้น
และใช้กาลังคนที่มอี ยู่ให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่างๆ โดยมี
หลักเกณฑ์เบือ้ งต้น ดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
เป็นไปตามประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนด
ตาแหน่งเป็นตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานส่วนตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แล้ว
(ค) ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่กาหนดในส่วนราชการตาม (ข)
ต้องเป็น
ตาแหน่งสายงานที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งไว้แล้ว สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3
ทุกตาแหน่งสายงาน ให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งระดับควบ เป็นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือ
ระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนดเป็น
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปี
ที่สาม
(6) ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่ว นตาบลที่จัด ทาขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบลก าหนดเป็น
ตาแหน่งสายงานใด ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ให้กาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ 8 หรือระดับ 7
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 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 ได้
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ 7 หรือระดับ 6
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6 ได้
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ 7 หรือ
ระดับ 6
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ 6
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ 6
(ง) การก าหนดตาแหน่งพนัก งานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นขององค์ก ารบริหาร
ส่ ว นต าบล ให้ พิ จ ารณาก าหนดได้ ต ามความเหมาะสม ความจ าเป็ น ตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน และให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวพนักงาน
ส่วนตาบล ที่มอี ยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
ข้อ 17 ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผูอ้ านวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน
ข้อ 18 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ 16
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศใช้ แ ผนอั ต ราก าลั ง ดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น กรอบการก าหนดต าแหน่ ง และการใช้ ต าแหน่ ง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
3 ปีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามข้อ 16 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
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ข้อ 19 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ 18 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่า
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความ
เหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 20
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดให้มี
ต าแหน่ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล ต าแหน่ ง ใด ระดั บ ใด ในส่ ว นราชการใด จ านวนเท่ า ใดตามแผน
อัตรากาลังแล้ว ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประสานกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี สาหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่ง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 21 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
เพิ่มใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งาน หรือปริมาณงานที่เ พิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ก ารบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปรับ ปรุงการกาหนด
ตาแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง เพิ่ ม ใหม่ ต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอก าหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบลชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นที่ต้องขอก าหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณา โดยมีรายการ ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่
เพิ่มขึน้ จากเดิม ถึงขนาดจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน้ ใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
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(5) ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น
ข้อ 22 กรณีก ารขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ข้อ 21 เป็นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอกาหนด
ตาแหน่ง เพิ่มใหม่ ดั งกล่า ว ให้ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลจัดท าร่ างมาตรฐานก าหนดตาแหน่งของ
ตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
สายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่องขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณาต่อไป
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ 19 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 23 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ตามข้อ 21 หรือข้อ 22 แล้วแต่ก รณี ให้ถือว่าเป็นการปรับ ปรุงแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด
ในแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนั กงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนด
ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ ดี การใช้ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตาแหน่งใดที่ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้น
เสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จะมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแทน ก็ได้

12

ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น
ข้อ 25 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 24
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลผูไ้ ด้รับมอบหมาย
มีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลได้
ข้อ 26 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 25 สามารถ
กระทาได้ 5 ประการ ดังนี้
(1) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
(3) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
(5) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 27 การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้เหมาะสม
กับระดับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถปรับระดับตาแหน่งให้มรี ะดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้ ที่กาหนดในหมวด 9
(2) ตาแหน่งผูบ้ ริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจะขอปรับระดับตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นของตาแหน่งใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ข้อ 28 การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่ง
สายงาน เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
เริ่มต้นของตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการหรือการแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
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ข้อ 29 การปรับ เกลี่ย ตาแหน่งโดยไม่เปลี่ย นตาแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอน
ตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในกองอื่นหรือฝ่ายอื่น
โดยไม่เ ปลี่ย นตาแหน่งสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่
ให้สามารถใช้ตาแหน่งให้เ กิด ประโยชน์ในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีป ระสิท ธิภาพ
โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 30 การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
เป็นการตัดโอนตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสายงาน
อื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วย
ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลังให้
สามารถใช้ ต าแหน่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอย่ า งสู ง สุ ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับ เกลี่ยตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 31 การยุ บเลิกตาแหน่ง เป็นการยุ บเลิกตาแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยู่ใ น
กรอบอัตรากาลั งขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล ที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว
โดยให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอขอยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นตาแหน่งว่าง
กรณี คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติไม่ให้ความเห็น
ชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอให้ยุบเลิกตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลยังยืนยัน
ในความเห็นเดิม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวั ด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 32 การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ 27(2) ข้อ 29 และข้อ 30
ให้องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็นที่ต้องขอก าหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(2) ลัก ษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(3) ชื่อ ต าแหน่ง สายงาน ระดับ ต าแหน่ง และจานวนต าแหน่ง ที่ ขอปรับ ปรุง การ
กาหนดตาแหน่งใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
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(5) ส่ ว นราชการที่ ข อปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ใหม่ โดยให้ แ สดงกรอบ
อัตรากาลังที่มีอยู่ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น
การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจาเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ โดยมิให้ขออนุ มัติปรับปรุงการก าหนด
ตาแหน่ง เพื่อเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน
ในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้าน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและ
ถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้นสามารถ
รองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ข้อ 33 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขอ
อนุมัตปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากร
ผูค้ รองตาแหน่งเดิมที่ขออนุมัตปิ รับปรุงการกาหนดตาแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะขออนุมัติปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่าง
และมีความจาเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มคี วามสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ข้อ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามข้อ 32 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าการขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ ง ยั ง ไม่ เ หมาะสม ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่า
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันการขอปรับ ปรุงการก าหนด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ตามวรรค
หนึ่ง เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 35 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับ
ภารกิ จ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ลั ก ษณะงาน หรือ ปริมาณงานที่ เ พิ่มมากขึ้น ให้อ งค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลเสนอ ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 36 กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 30
เป็ น การก าหนดต าแหน่ ง สายงานใหม่ ซึ่ ง เป็ น สายงานที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล
( ก.อบต. ) ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ง
สายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน
ลั ก ษณะงาน โดยทั่ ว ไป หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากมีความ
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไม่เห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ
34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 37 เมื่ อองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลได้รั บ ความเห็นชอบในการปรั บ ปรุ งการ
กาหนดตาแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 ข้อ 30 หรือข้อ 31 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส่วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ความใน ข้อ 38 มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บที่ 32 )พ.ศ.๒๕56 ประกาศ ณ วั น ที่ 24
กันยายน พ.ศ.๒๕56 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 38 อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งท้ายประกาศนี้
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานครู
ให้เ ป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิท ยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้ใ นกฎหมาย
ว่าด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม
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การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือ
พนั ก งานครู ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ 38/1 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลท้ายประกาศนี้ บัญชี
1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บัญ ชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล
ท้ายประกาศนี้ บัญชี 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินประจา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ท้ายประกาศนี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 39 ให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง ใด ระดั บ ใด ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ น
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 1 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 2 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 3 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 4 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 5 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 6 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 7 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 8 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 8
ข้อ 40 พนักงานส่วนตาบลผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใด ระดับใด โดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับใดตามข้อ 39 ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนัน้
เว้นแต่
(1) ผูน้ ั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขัน้ ต่าของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพนัน้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับใน
อันดับและขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขัน้ ที่ตามที่กาหนดในข้อ 41
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
และ ก.พ. หรื อ คณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.)
รั บ รองว่ า ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนีย บัตรการศึกษา หรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ และขั้นใด นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับและขั้นที่ตามที่กาหนดในข้อ 41
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(4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใดที่คณะกรรมการกลางพนัก งาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งในสายงานนั้นได้รับเงินเดือน
สู ง กว่ า ขั้ น ต่ าของอั น ดั บ เงิ น เดื อ นส าหรั บ ต าแหน่ ง ระดั บ นั้ น ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ และขั้ น ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(5) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม โดยเป็นความ
ประสงค์ของตัว พนักงานส่วนตาบลนั้น ให้ไ ด้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับ ตาแหน่งที่ไ ด้รับ
แต่งตัง้ ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่
พนักงานส่วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือน สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(6) ผูไ้ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งใด ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน
ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ในขั้ น ที่ เ ที ย บได้ ต รงกั น กั บ ขั้ น เงิ น เดื อ นของอั น ดั บเดิ ม ตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับ ที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ 41 การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ
ตามข้อ 40 (2) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนีย บัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามข้อ 40 (3) ได้รับเงินเดือนในอันดับใด และขัน้ ใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ต้องเป็นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรองว่า
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้
ไม่ว่ าพนั ก งานส่ว นตาบลผู้นั้น จะได้รั บ ปริ ญ ญาหรื อประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ดังกล่าวอยู่ก่ อน หรื อ
ระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตาแหน่ง
หรื อ เปลี่ ย นระดั บ ต าแหน่ ง และต้ อ งให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ สู ง กว่ า ระดั บ และขั้ น ของอั ต ราเงิ น เดื อ น
ที่ควรได้รับ ตามตารางกาหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นสาเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่จะขอปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒินั้น รวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) ได้กาหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
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ในกรณี พ นัก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดได้รั บ อนุ ญ าตให้ ลาศึ ก ษาเพิ่ ม เติม การปรั บ อั ต รา
เงิ น เดื อ นให้ ไ ด้ รั บ ตามคุ ณ วุ ฒิ ให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผู้ นั้ น รายงานตั ว ต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หลังสาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ การปรับ อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ
ราชการและพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ และไม่สามารถสั่งปรับให้ใน
วั น เริ่ ม ต้ น ปี ง บประมาณ ก็ ใ ห้ สั่ ง ปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นให้ ไ ด้ รั บ ตามคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณ ทั้งนีใ้ ห้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒกิ ่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 42 พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
หมวดอื่นแห่งประกาศนี้ และได้กาหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นไว้โดยเฉพาะ ให้พนักงาน
ส่วนตาบลผูน้ ั้นได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในหมวดนั้น
ข้อ 43 กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดในหมวดนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
ส่วนที่ 2
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ 44 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิก ารต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบลทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการ
พลเรือน
ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนตาบลที่บริหารจั ดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35 แห่ง

19

พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้บ ริหารงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลตามเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล
(ก.อบต.) กาหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตาบลเป็นพิเศษอีกก็ได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการ
จ่ายให้ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยให้นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละ
สี่สิบ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ทั้งนี้
วงเงิน ค่าประโยชน์ต อบแทนอื่น ของพนั ก งานส่ วนต าบลหรื อลู ก จ้ างขององค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบล
ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ข้อ 46 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 45 ได้ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภท
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกาหนด และกาหนด
อัตราค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลัก เกณฑ์และวิธีก ารจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเภทใหม่นั้น
(2)
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เ ป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศ
กาหนด
ข้อ 47 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ 46 แล้ว
ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนัก งานส่ว นตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึงสิท ธิ สวัสดิก ารของพนัก งาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างที่ได้รับ ความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อน
วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบการกาหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ 48 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 46 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ที่กาหนดไว้เดิม หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม
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ข้อ 49 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 46 (2) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ที่กาหนดไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม เว้นแต่
การก าหนดให้ มี อั ต ราค่ า ตอบแทนลดลงต่ ากว่ า อั ต ราที่ ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนัน้ จะกระทามิได้
ข้อ 50 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้อ 46 (1) และ (2) เป็นลาดับแรก
เพื่อมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ต อบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 48 หรือข้อ 49 โดยอนุโลม
ข้อ 51 พนักงานส่วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ 52 พนักงานส่วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ 53 บาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ข้อ 54 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการและแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งาน
ส่วนตาบลหรือเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น
(2) การคัดเลือกกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตัง้ ให้เป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
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(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
หรือแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง
ผูป้ ฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใน
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
ความใน ข้อ ๕๕ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 55 การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการร้องขอให้ เป็นผู้ดาเนินการแทน ต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิด
โอกาสให้พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความ
ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้
ดาเนินการอย่างเปิดเผย
ส่วนที่ 1
การสอบแข่งขัน
มีการแก้ไขปรับปรุงความในส่วนที่ ๑ ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ 16
สิงหาคม 2555 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้ อ 56 เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ต าแหน่ ง ว่ า งตามแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี
อาจสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สาหรับการบรรจุแต่งตัง้ ในตาแหน่งที่วา่ งต่อไป
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นเจ้าของบัญชี
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ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดาเนินการ
สอบแข่ ง ขั น ให้ จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ อ านวยการสอบแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะภาค/เขตเป็ น เจ้ า ของบั ญ ชี
ผูส้ อบแข่งขันได้ สาหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
ข้ อ ๕7 บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องคณะกรรมการกลางการสอบแข่ ง ขั น พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
๑. ภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัดปทุมธานี
๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัดอ่างทอง
๒. ภาคกลาง เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดจันทบุรี ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัดชลบุรี
๔.จังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖.จังหวัดปราจีนบุรี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙. จังหวัด
สระแก้ว
๓. ภาคกลาง เขต ๓ ได้ แ ก่ ๑.จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ๒.จั ง หวั ด นครปฐม
๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔.จังหวัดเพชรบุรี ๕.จังหวัดราชบุรี ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร
๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.จังหวัดขอนแก่น
๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์ ๖.จังหวัดมหาสารคาม
๕. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร
๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอานาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี
๖. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ
๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลาภู ๗.จังหวัดอุดรธานี
๗. ภาคเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดเชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม่ ๓.จังหวัดน่าน
๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลาปาง ๘.จังหวัดลาพูน
๘. ภาคเหนื อ เขต ๒ ได้ แ ก่ ๑.จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ๒.จั ง หวั ด ตาก
๓.จังหวั ด นครสวรรค์ ๔.จังหวั ด พิจิตร ๕.จังหวั ดพิษ ณุโ ลก ๖.จังหวั ดเพชรบูร ณ์ ๗.จังหวัดสุโ ขทั ย
๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี
๙. ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐. ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัดปัตตานี
๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล
ข้อ 58 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
๑. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจานวน
๖ คน โดยให้น ายกองค์ ก ารบริหารส่ วนตาบล เสนอรายชื่อ ให้ คณะกรรมการพนั ก งานส่ว นต าบล
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(ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต.จังหวัด อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
และให้ มีห น่ว ยงานกลางที่ ก.อบต.จัง หวัด คั ด เลื อ กจากสถาบัน การศึก ษาหรื อหน่ว ยงานของรั ฐ ที่
เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทาหน้าที่ ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผล
คะแนน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น โดยไม่ขั ด ต่ อ หลั ก สู ตรและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขัน และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น
ตลอดจนกากับดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมอบหมายให้ ค ณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ดาเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ.ประกอบด้วย
(๑) ผูแ้ ทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูแ้ ทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผูท้ รงคุณวุฒิ ฝ่ายละ ๑ คน
(๒) ผู้ แ ทน ก.ท. ที่ ก.ท.คั ด เลื อ กจากผู้ แ ทนนายกเทศมนตรี ผู้ แ ทน
ปลัดเทศบาล และผูท้ รงคุณวุฒิ ฝ่ายละ ๑ คน
(๓) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล ผูแ้ ทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผูท้ รงคุณวุฒิ ฝ่ายละ ๑ คน
(๔) เลขาธิการ ก.พ.หรือผูแ้ ทน
(๕) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๖) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
(๗) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่ นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุก ารคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั น
พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ให้อ ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มคี วามเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่
ได้รับการคัดเลือกนั้น มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่
กสถ.มอบหมาย
ในการคั ด เลือ กประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั นพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กรรมการตาม(๑) – (๗) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
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โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหาร
จัดการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และ
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตอ่ ไป
๒. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต
๔. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อานวยการ
สอบแข่งขัน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอานวยการตามที่เห็นสมควร
๕. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
๖. เรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ 59 หลั ก สู ตรและวิธี ก ารสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุ บุคคลเข้า รับ ราชการใน
ตาแหน่งระดับต่างๆให้มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนนให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับ
ตาแหน่งดังนี้
(๑) วิ ช าความสามารถในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป เหตุ ผ ล
กาหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้ท ดสอบความสามารถในการศึก ษา วิเ คราะห์และสรุป เหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม
ข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(๒) วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้ทดสอบความรูแ้ ละความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ
จากค าหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกั บการ
ทดสอบความรูค้ วามสามารถดังกล่าว
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(๓) วิชาความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ให้ ท ดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
กฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) กาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ท ดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ใ นการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธี
อื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือ
แยกสอบเป็ น สองวิ ช าหรื อ สองอย่ า ง แต่ เ มื่ อ รวมคะแนนทุ ก แบบทดสอบแล้ ว ต้ อ งได้ ค ะแนนเต็ ม
๑๐๐ คะแนน เมื่ อ จะทดสอบความรู้ ค วามสามารถในทางใดและโดยวิ ธี ใ ด ให้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศ
รับสมัครสอบด้วย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค) กาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการ
สั มภาษณ์ ทั้ง นี้ อาจใช้วิ ธี ก ารอื่น ใดเพิ่มเติมอี ก ก็ ไ ด้เ พื่อพิ จารณาความเหมาะสมในด้า นต่า งๆ เช่ น
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อ
กาหนดช่วงคะแนนสูงสุด ต่าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือ
ว่าเสียไป ไม่ตอ้ งนาไปคานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
การดาเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดาเนินการทดสอบ
ในคราวเดียวกัน หรือดาเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วย
ดาเนินการสอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้อ 60 วิธีการดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันสารวจตรวจสอบตาแหน่งและอัตราว่าง
ให้ถูกต้องและดาเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆดังนี้
(๑) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสทิ ธิสมัครสอบสาหรับ
ตาแหน่งนั้น
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(๓) เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนัน้ ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับ
สมัครสอบ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
(๗) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัง้
(๘) เรื่องอื่นๆหรือข้อความอื่นที่ผสู้ มัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่รับสมัครสอบก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด
หรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วกันด้วยก็ได้
๒. ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จาเป็น
และไม่ขัดต่อหลักสูตร แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
๓. ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัค รสอบ หรือ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มกี าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
ในกรณีที่มีเ หตุผลและความจาเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบแข่งขัน ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลา
การรับสมัครสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการแต่ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้าย
ของการรับสมัครสอบ
โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบกาหนดวันปิดรับ
สมัครสอบ
๔. ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเ ข้าสอบ
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
๕. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบ
ได้ค ะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยต้อ งน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป(ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ง(ภาค ค)มา
รวมกัน ทั้งนีใ้ ห้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
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ความในข้อ 6 มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ลาปาง เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 31) พ.ศ.๒๕56 ประกาศ ณ วันที่30 สิงหาคม
พ.ศ.2556 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

6 ให้ผู้ส มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสาหรับการสมัคร
สอบตามอัตราที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด โดยอนุโลม ดังนี้
อัตรา (บาท)
หลักสูตร
100
สาหรับการสอบเฉพาะภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก)
200
สาหรับการสอบเฉพาะภาคความรูค้ วามสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
300
สาหรับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (ภาค ค)
ค่าธรรมเนีย มจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป”
๗. เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สอบแข่งขันรายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ตอ่ ไป
ข้อ 61 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑. การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ให้ จั ด เรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ส อบได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค
ข)เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ทั้งนี้ ให้พจิ ารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ
๒. บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอี กและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมา
บัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมี
สิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุ
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แต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
ข้อ 62 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัง้
๑. การบรรจุแ ต่ง ตั้ง ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จ ากบัญ ชีผู้ สอบแข่ งขั นนี้ ผู้ นั้ น
จะต้องดารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอ
โอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุ
แต่งตัง้ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสทิ ธิปฏิเสธที่จะรับผู้นนั้ เข้ารับการบรรจุแต่งตัง้
๒. การบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากผู้
สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกู ลกัน ตามที่
คณะกรรมการกลางข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยต้ อ งเรี ย กบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
3. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่า
จะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศ
ไว้ เว้นแต่หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตาแหน่งและระดับ
เดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
๔. การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบลหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์ การบริหารส่วนตาบลหรือคณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ 63 การอนุญาตให้ใช้บัญชี
๑. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้
บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่ อบรรจุ
แต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้
สอบแข่ ง ขั น ได้ ที่ อ ยู่ ใ นล าดั บ ถั ด ไปให้ ด ารงต าแหน่ ง ได้ แ ต่ ต้ อ งบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เรี ย งตามล าดั บ ที่ ที่
สอบแข่งขันได้
๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่ วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามา
สมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
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ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องดาเนินการหลังจากที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขั นพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นเป็ น
ผูด้ าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจานวนแล้ว
๓. การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี ร ะดั บ
เดียวกันหรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่งที่
ขอใช้จากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่จะ
บรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในตาแหน่งนัน้ โดยผูน้ ั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มรี ะดับต่ากว่าด้วย
กรณีตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขต
ไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใ นตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งที่
เกี่ ย วข้ อ งเกื้ อ กู ล กั น ของบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องภาค/เขตอื่ น ได้ ต ามที่ ค ณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 64 การยกเลิกการขึน้ บัญชีเฉพาะราย
ผู้ใ ดได้ รับ การขึ้ นบั ญ ชี ผู้ส อบแข่ งขั นได้ ถ้า มีก รณี อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
ดังต่อไปนีใ้ ห้เป็นอันยกเลิกการขึน้ บัญชีผู้นนั้ ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผูน้ ั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตัง้ เมื่อมีการเรียกรายงาน
ตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
(๒) ผูน้ ั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่
เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผูน้ ั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะ
บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๔) ผูน้ ั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
โดยการโอนแต่สว่ นราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ท ราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึง
ไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
(๕) ผูน้ ั้นได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้
ยกเลิกการขึน้ บัญชีผู้นนั้ ไว้ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึน้ บัญชีเฉพาะรายตาม(๓) เนื่องจากไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรั บ ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสีย หายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิม
เป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
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การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) ถ้าบัญชีนั้นยั งไม่ยกเลิกและ
เจ้าของบัญชี พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้าย
เพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
ข้อ 65 กรณีการพบทุจริตในการดาเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มกี ารตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทา
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของพนักงานส่วนตาบล กรณีผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทุ จริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ข้อ 66 การรายงานผลการดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
๑. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน
(๑) ให้ร ายงานการดาเนิ นการสอบแข่ งขั นให้ สานัก งาน ก.อบต.
จังหวัดทราบ โดยส่งสาเนาแต่งตัง้ คณะกรรมการ ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๒ ชุด
ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ร ายงานต่อคณะกรรมการพนั ก งาน
ส่วนตาบลภายใน ๑๕ วันทาการนับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
๑ ชุด
ข. สาเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑ ชุด
(๓) หากมีก ารยกเลิก การขึ้นบั ญ ชีผู้ สอบแข่ง ขันได้ หรือขึ้ นบัญ ชี
เพิ่มเติม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลนับแต่วันยกเลิกหรือขึน้ บัญชีนั้น
(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศ
รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้าสอบกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆนอกจากที่กาหนดไว้
เดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. กรณี คณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขั นพนัก งานส่ วนท้อ งถิ่ น
(กสถ.) ให้รายงานผลตามข้อ ๑. ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
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ส่วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ความใน ข้อ ๗๗ ๗๙-๘๕ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 77
การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการและแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบลในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น ตาม
ข้อ ๑๑๑ และ ข้อ ๑๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ดาเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถทาได้ให้ร้องขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ 78 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการ
โดย วิ ธี สั ม ภาษณ์ วิธี ส อบข้อ เขีย น วิ ธีส อบปฏิ บัติ หรื อวิ ธี อื่น ใดวิ ธีห นึ่ งหรือ หลายวิธี ก็ ไ ด้ ตามความ
เหมาะสม โดยกาหนดดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(2) ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้อ 79 องค์การบริหารส่วนตาบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ในกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ สาเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรที่ค ณะกรรมการ
พนัก งานส่ว นตาบล ( ก.อบต.จังหวั ด ) อนุมัติใ ห้ส่วนราชการใดจัดให้มีก ารศึก ษาขึ้น เพื่อเข้ารับ
ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นโดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้
ดังต่อไปนี้
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ที่ผนู้ ั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
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(5) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเ หตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง
เข้ารับราชการในฐานะผูช้ านาญการ
(7) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
การคั ด เลื อ กในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น ตามวรรคหนึ่ ง ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
ข้อ 80 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือ
ทุนขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 79 (1) หรือ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) อนุ มั ติ ใ ห้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึน้ เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นโดยเฉพาะ ตาม
ข้อ 79 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบที่ ก าหนด พร้ อ ม
หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธี
สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ ง ใดในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กอาจพิ จ ารณา
กาหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลาดับต้น สามารถได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 81 การคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัด เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ
79 (3) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น
เงินเดือนที่จะได้รับตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น
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ให้ปิดไว้ใ นที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เ ริ่มรับ สมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(2)
ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อม
หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยให้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา
ดังนี้
- ตาแหน่งระดับ 1 หรือตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 50 บาท
แต่ไม่เกิน 100 บาท
- ตาแหน่งระดับ 3 ขึน้ ไป ตาแหน่งละไม่ต่ากว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน
200 บาท
ค่าธรรมเนีย มสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัคร
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
(3) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ
(4) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจาเป็น
(5) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
รายงานผลการคั ด เลือกต่อผู้ด าเนินการคัด เลือก โดยจัดท าบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ที่ผ่า นการคัดเลื อกและ
จัดเรียงลาดับตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อผู้ดาเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตาแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ข้อ 82 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลาดับที่ที่
สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นนั้ สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 79 (4)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการ
รับ ราชการทหารตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้วยสาเนาหลัก ฐานการศึก ษาและสาเนาหลัก ฐานการ
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการ
ทหารโดยไม่มีค วามเสีย หายและมารายงานตัวเพื่อขอรับ การบรรจุเ ข้ารับ ราชการภายใน 180 วัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
(3) หากองค์ก ารบริหารส่วนตาบลนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่
ให้ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนัน้ ได้
ข้อ 83 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูก ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามข้อ 79 (5) ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจานงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตัง้
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้า
รับราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มีตาแหน่งที่ผู้นนั้ สอบแข่งขันได้ว่างอยู่
ให้ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนัน้ ได้
ข้อ 84 การคัดเลือกบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผูด้ าเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศกาหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
ฐานะผูช้ านาญการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 85 เมื่อได้มีการดาเนินการคั ดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบล ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด)
ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วันทาการโดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 1 ชุด
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ทราบด้วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิน้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานไปยังสานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันประกาศผลการ
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คัดเลือก หรือดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสาเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุด หรือ
รายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ
อืน่ ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
โดยด่วนที่สุด
ส่วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ความในข้อ ๘๖ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 86 การสอบคัดเลือก ตามข้อ 54 (3) เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารง
ตาแหน่งบริหารต่างสายงานหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสายงาน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ์การ
ตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล กาหนด
ความใน ข้อ ๘๗-๑๐๑ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวั ด ลาปาง เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 87
ให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ดังนี้
(1) กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารให้
แต่งตัง้ กรรมการ ประกอบด้วย
- ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๑ คน ประธานกรรมการ
- ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๒ คน กรรมการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิ ๑ คน
กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
หรือผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คน
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- ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตาบลซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง เลขานุการ
(2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฏิบัติ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง และพนักงานส่วนตาบลเป็นกรรมการโดยคัดเลือกบุคคลที่เ หมาะสมจาก 3 ฝ่าย
คือ ฝ่ า ยผู้ แ ทนท้ อ งถิ่ น ฝ่ า ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ แ ทนหน่ วยราชการที่ เ กี่ ย วข้ องคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ
ข้อ 88
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ
กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่องการกรอก
คะแนนหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ 89 ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัด ต่อหลักสูตรและวิธีการ
ดาเนินการเกี่ ย วกั บ การสอบคัด เลือกนี้ แล้วให้ป ระธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ
ข้อ 90 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 91 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตาแหน่งที่
จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้อความอื่นที่
ผูส้ มัครสอบควรทราบโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ข้อ 92 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มเี จ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีกาหนด
เวลารับใบสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ 93 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ 9๑ ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ 94 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ข้อ 95
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย
ข้อ 96 การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค คณะกรรมการดาเนิน
การสอบคั ด เลือกจะก าหนดให้ผู้ ส มัครสอบสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป หรื อภาคความรู้
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ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้

แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 95

ข้อ 97 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบภาคที่เ กิด การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคนั้นใหม่ สาหรับผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มสี ิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ 98 เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ต่อไป
ข้อ 99 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลาดั บที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ได้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
ข้อ 100 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบคัดเลือกอย่างเดี ยวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดมีตาแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้ บัญชี
เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบคัดเลือกได้แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ขอใช้บัญชีจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือบัญชีที่
องค์กรอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ดาเนินการภายในจังหวัดก่อนขอใช้บัญชีจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือบัญชีที่องค์กรอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ดาเนินการ
ภายในจังหวั ดอื่น และให้ขอใช้ไ ด้เ ฉพาะบัญ ชีสอบคัดเลือ กสายงานผู้ป ฏิบัติเ ท่านั้น ส่วนบัญ ชีสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารให้ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ดาเนินการ
สอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
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ยกเว้น กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบั ติงานให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน
๖๐ วัน นับแต่วันขึ้นบัญชี ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินจิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 101 การดาเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ก่อนวันเริ่มต้นรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการโดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก
จานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ทราบด้วย
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งเอกสารไปยังสานักงาน คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน ๓๐วันทา
การนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบดังต่อไปนี้
(ก) ข้อสอบภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 1 ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สาเนาบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ 2 ชุด
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรือขึ้นบัญชีผู้ใดไว้ตามเดิมให้
รายงานไปยังสานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
แต่ไม่เกิน ๓๐วันทาการนับตั้งแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผู้นนั้
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่ น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม
ให้รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ทราบโดยด่วนที่สุด
ส่วนที่ 4
การคัดเลือก
ความในข้อ ๑๐๒ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 102
การคัดเลือกตามข้อ 54 (4) เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารง
ตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือจังหวัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ดาเนินการ
การคั ดเลือกอาจดาเนินการโดยวิธี สอบสัมภาษณ์ วิธี สอบข้อเขีย น วิธีสอบปฏิบัติ
วิธีการประเมิน หรือวิธีอื่นใดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ
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ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่

ความใน ข้อ ๑๐๓-๑๐๘ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 103 การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้ดาเนินการได้ ๓ กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิ บัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(3) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 104 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ 103 (1) ให้องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลเป็นผู้ดาเนินการคั ด เลือกตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
(2) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้น
(3) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม (2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรูค้ วามสามารถที่ตอ้ งการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
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(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ต้ อ งมี ม าตรฐานเที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ที่ ก .พ.ก าหนดไว้ เ ป็ น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 105 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้นนอกระดับควบ สาหรับ ตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ
103 ( 2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนและ
แต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
ความในข้อ ๑๐๕ (๒) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(2) ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลงานโดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(ก) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนัก งานส่วนตาบลหรือผู้ที่เ คยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย
๑ ระดับ หรือผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวัด
หรือในอาเภอที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตั้งอยู่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่สาหรับตาแหน่งที่
ประเมิน ที่ดารงตาแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อยหนึ่งระดับ
(ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตาบลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(ง) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
(๓)
ให้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานที่ผา่ นมาของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้น
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(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ (๒) กาหนดแบบและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุ ณลัก ษณะของบุคคล และประเมิ นผลงานตาม ข้อ (๓) โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับการประเมินด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรูค้ วามสามารถที่ตอ้ งการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคล และความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ต้ อ งมี ม าตรฐานเที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ที่ ก .พ.ก าหนดไว้ เ ป็ น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 106
การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นนอกระดับควบตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อ 103 (๒)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนและ
แต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน บุคคลและผลงาน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับเพื่อ
แต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ให้ด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คล ประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้น
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
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(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคล และความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ต้ อ งมี ม าตรฐานเที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ที่ ก .พ.ก าหนดไว้ เ ป็ น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 107 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามข้อ 103 (๓) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้อาจ
ร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)ดาเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถ
ทาได้อาจร้องขอส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีค่ ณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ดังนี้
(1) แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย
- ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๑ คน
ประธานกรรมการ
- ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๒ คน กรรมการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิ ๑ คน
กรรมการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
หรือผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คน
- ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตาบลซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง เลขานุการ
(2) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก ให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ วิ ธี ก าร
ประเมินหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการดังต่อไปนี้
(2.1) เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่
จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการ ตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดทาและนาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก และนาเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสาเร็จอันเกิดจากการบริห ารงานของผู้เข้ารับการ
คัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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(2.1.1) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ความประพฤติ
และคุณลักษณะอื่นๆ จานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 40 คะแนน
ความรอบรู้ ง านในหน้ า ที่ พิ จ ารณาจากความรู้ ง านในหน้ า ที่ ข อง
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งรวมทั้งความรู้เ กี่ย วกั บ เหตุก ารณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดย
พิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการ
คัด เลือกจะต้องจัด ท าเอกสารเพื่อแสดงวิสัย ทัศน์ใ นการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
โดยควรจะนาเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
- แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
- แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหากได้รับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 20 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จมาแล้ว วิสั ยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก และเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการสามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น
การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ
และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก (อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
(๒) ความสามารถในการบริหาร จานวน 30 คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จานวน 10 คะแนน เช่น หลักการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ
(ข) ความสามารถในการบริห ารอย่ างมื ออาชี พ จ านวน10
คะแนน พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามรถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลจานวน10คะแนน
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัวทักษะในการสื่อสารการประสานงานกับส่วนอื่น
(3) บุคลิกและภาวะผู้นา จานวน 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ ที่จาเป็นสาหรับ
นักบริหาร พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น
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มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด
กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และ
เอาใจใส่ ห น้ า ที่ ก ารงาน กระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ ทางราชการ มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียร
(ค) มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พิ จ ารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถ
ของผู้ ร่ ว มงานทุ ก ระดั บ แก้ ไ ขและลดข้ อ ขั ด แย้ ง อั น อาจจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ งานราชการและหรื อ
ความสามารถในการสร้างความสั มพันธ์อันดี กับ ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(ง)ความสามารถในการสื่ อ ความหมาย พิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ)ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนัก แน่นของ
สภาวะอารมณ์
(ฉ)ปฏิ ภ าณไหวพริ บ พิ จ ารณาจากความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้
(2.1.2) คุณสมบัติของผูส้ มัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
(1) การได้รับเงินเดือน 20 คะแนน
(2) วุฒกิ ารศึกษา 15 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 20 คะแนน
(4) อายุราชการ 15 คะแนน
(5) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 15 คะแนน
(6) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี) 15 คะแนน
(2.2) วิธีการคัดเลือก
กาหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้
วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัคร
ตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกาหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสาร
ในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่
ประสบความส าเร็ จ โดยต้ อ งยื่ น เอกสารตามจ านวนชุ ด ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รต่ อ
คณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
นาเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันที่เข้ารับการคัดเลือก
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
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(2.3) ขั้นตอนการคัดเลือก
2.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ตาแหน่งว่างแจ้งชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง และข้อมูลต่างๆ สาหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตาแหน่ง เป็นต้น (ตาม
แบบแนบท้าย) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งวิเคราะห์งานในตาแหน่ง
ที่ว่างหรือจะว่าง กาหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่ง
หรือเป็นการกาหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะสามารถ
ทางานนั้นได้ประสบความสาเร็จ ซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความ
ประพฤติ ประวัติ การรับราชการ และคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด
ทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องดาเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ความสาเร็จ เป็นต้น
2.3.2 คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการ
คัด เลือกพนัก งานส่ว นตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับ หลัก สูตรและวิธีก าร
คัดเลือก คุณสมบัติผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ใ นการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติก ารณ์หรือคุณลัก ษณะ
ต่างๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ
ทักษะของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการทางาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม
และดูงาน ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น
(2) ก าหนดวิธี ก ารที่ใ ช้ใ นการประเมิ น โดยใช้วิ ธีก ารสัมภาษณ์ หรือ อาจใช้
วิธีก ารอื่นเพิ่มเติม โดยให้ผู้ เข้ารับ การคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่
ผ่า นมาเพื่ อให้ ไ ด้ ข้อ มู ล ที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุ ค คลใน
ตาแหน่งที่เปิดคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ระบุจานวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง กาหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และ
ผลงานและกาหนดเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์)
(3) ให้ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
15 วันทาการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ดาเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 5 วันทาการ
(4) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้กาหนดวันคัดเลือกให้พร้อมกันทั่ว
ประเทศปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ดังนี้
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1) ครัง้ ที่ 1 วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม
2) ครัง้ ที่ 2 วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน
3) ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน
4) ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม
(5) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จตามจานวนที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ศกึ ษาพิจารณาก่อน
(6) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกเสนอ
รายชื่อพนักงานส่วนตาบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
และอยู่ในหลัก เกณฑ์จะเลื่อนขึ้นด ารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูล
ดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางาน
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะ
แต่งตัง้ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคล
ที่จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติก ารรับราชการ และประวัติส่วนตัว
ของผู้ส มัค รเข้ารับ การคั ดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับ การพิจารณาความเหมาะสมทุก คน รวมทั้งประวัติ
การศึก ษาการฝึก อบรม ดู งาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรือคุณลักษณะพิเ ศษ
ผลงานสาคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีต
ของพนักงานผู้นั้น ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และ
ทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 2 ปี เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข อง
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน
(2.4) ให้คณะกรรมการคัดเลื อกรวมคะแนนจากการดาเนินการคัดเลือกแล้ว
จัดลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุดและพิจารณาผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะได้รับ
การแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้
จัดลาดับผูท้ ี่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้ า คะแนนสั ม ภาษณ์ เ ท่ า กั น ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ใ ดได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งในตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
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(ค) ถ้าได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา
จากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผูใ้ ดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผูใ้ ดมีอายุมากกว่า
(2.5) เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กเสร็ จแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการการคั ด เลื อ ก
รายงานผลการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตาบล โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและ
จัดเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการ
คัดเลือก และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือก
ตามลาดับต่อไป
(2.6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ไ ด้รับการคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่งตามลาดับที่ประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต. จังหวัด)
(2.7) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลัง
มีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลาดับที่
ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจดาเนินการคัดเลือก
ใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินจิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 108 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานการดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก. อบต. จังหวัด) ก่อนเริ่ม
รับ สมัค รไม่น้ อยกว่า 7 วั นท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับ สมัครคั ดเลือกจานวน 1 ชุด ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)ทราบด้วย
(2) เมื่อการคัดเลือ กเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานไปยั ง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก. อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือก โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด
(ข) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการประกาศรั บ สมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศ
ผลการคัดเลือกและอื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด
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หมวด 5
การบรรจุและแต่งตั้ง
ความในข้อ ๑๐๙ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น
หรือตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกือ้ กูลกันซึ่งกาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
กับคุณวุฒิที่ผนู้ ั้นนามาสมัครสอบ
การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การดาเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแข่ ง ขั น การใช้ บั ญ ชี ก ารสอบแข่ ง ขั น การขอใช้ บั ญ ชี แ ละการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี
ผูส้ อบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ 111 ข้อ
116 ข้อ 117 ข้อ 123 ข้อ ๑๒๙ และข้อ 133 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ฉบับลงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ.25๔๕
ข้อ 110
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น หรือขาด คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้อ 111
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 112
องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะ
ผูช้ านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้
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(1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็น
ที่จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้ชานาญการ หรือผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตาม (1) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่ง
นั้น เป็นตาแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ข้อ 113 กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอ
เหตุผลและความจาเป็น คาชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้
ที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และความชานาญงานสูงในระดับผูช้ านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติ
การทางาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ในเหตุผลคาชีแ้ จงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตาแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ ี้
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผูน้ ี้
ข้อ 114 กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลขอบรรจุบุคคลเข้ารั บราชการตามข้อ 113
แต่ยังมิได้กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ ตามที่กาหนดในข้อ 112 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขอกาหนดตาแหน่งผูช้ านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด
2 ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง หรือการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่กรณี
ข้อ 115 เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้เห็นชอบ
การบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กาหนดอันดับ
เงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุด
กึ่งกลางระหว่างขัน้ สูงและขัน้ ต่าของอันดับเงินเดือนที่ผนู้ ั้นได้รับ
ข้อ 116 ในกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
เห็นว่าไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งได้ในกรณีดังนี้
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(1) การบรรจุและแต่งตัง้ ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เ พื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึก ษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นนั้ สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) การบรรจุและแต่งตัง้ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 117 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทาการใด ๆ
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หาก
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มสี ิทธิได้นับวันรับ
ราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตาม
ประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นนั้ มิได้เคยถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ
ข้อ 118
เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้
สาหรับบรรจุผู้นนั้ กลับเข้ารับราชการ
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ข้อ 119 พนักงานส่วนตาบลผูท้ ี่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ 118
หากผู้นนั้ ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม จะต้องยื่นคาขอพร้อมด้วย
หนังสือรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร
ข้อ 120 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตามข้อ 119 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด
ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้า
รับราชการภายใน 180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่ง
บรรจุ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบลและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ
เดิมที่สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับ
เดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิ น
ครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเ วลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มี
อานาจ สั่งบรรจุผู้นนั้ กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผู้กลับ จากราชการทหารมีเวลารับ ราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
เศษของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ
6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (2) ได้อีก
ไม่เ กินครึ่งขั้นสาหรับ ระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณ
ครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1) (2) หรือ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รั บ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 121 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี
หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ขึ้ น ไปเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง มาก่ อ น หากจะแต่ ง ตั้ ง
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ให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว
พนักงานส่วนตาบล ด้วย

ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้าย

ข้อ 122 พนัก งานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปรับ ราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มผี ลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายใน
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ 119 และ
ข้อ 120 มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตาบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 123 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ
ไปปฏิบัติงานใด ๆ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ข้อ 124 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งในระดับ
เดียวกันสาหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับ
แต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ 125 ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเดิม จะต้องยื่นคาขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด
ก่อนวันสิ้นสุดกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 126 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทางานตาม
ข้อ 125 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถู ก ต้องและผู้นั้นมีป ระวัติใ นการท างานที่ไ ปปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลสั่ ง บรรจุผู้ นั้นกลั บ เข้ารั บ ราชการเป็ นพนัก งานส่ว นตาบลและแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
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ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อกี ไม่เกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหาก
มีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขัน้ สาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 127 ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหาก
ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้ นไป ซึ่งต้องใช้
วุฒิป ริญ ญาตรี หรือเทียบได้ไ ม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่งมาก่อน หากจะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการ
ย้ายพนักงานส่วนตาบล ด้วย
ข้อ 128 พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ก่ อ นวั น ที่ป ระกาศนี้ มี ผลใช้บั ง คั บ หากออกจากงานที่ไ ปปฏิ บั ติต ามมติ คณะรัฐ มนตรี โ ดยไม่ มี ความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นาความที่กาหนด
ไว้ในข้อ 125 และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่ขา้ ราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 129 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออก
จากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคาขอตามแบบ และ
เอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่
ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ
(2) สาเนาทะเบียนประวัติขา้ ราชการ
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(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชา
เดิม ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(7) สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(8) สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ 130 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 129 และ
ประวั ติการรับราชการและการทางานทุกแห่งของผู้ส มัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 131 การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(2) ผู้ส มัค รกลั บ เข้ารับ ราชการต้องมีคุณสมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง หรือได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
(3) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือ
ผูส้ อบคัดเลือกได้ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือ
เลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต. ) มิได้กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มรี ะดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งนั้นขึ้น
บัญชีรอการเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจากราชการไป
ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติ ดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ
ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตัง้ ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือน
ไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
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ข้อ 133
การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอื่นผูข้ อโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ความในข้อ ๑๓๔ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓
กันยายน พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 134 ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด ต้องมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) อาจ
อนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
ความในข้อ ๑๓๕ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 135 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เบือ้ งต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่
ก่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้ งหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือ
กรณีบรรจุและแต่งตัง้ จากบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกือ้ กูลกันก็ดี ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นนั้ ออกจากข้าราชการโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นนั้ ได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่ และ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออก
นั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 136 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
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ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล และแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 138
ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้มีการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน
9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป
ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงาน
ส่วนตาบล แต่ทั้งนีไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อื่นใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นนั้ อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 139 ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเ ศษที่ไ ม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
และข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่ างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 140 ภายใต้บังคับข้อ 149 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน
ตาบล ตามข้อ 139 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป
ให้ผู้บังคั บบัญ ชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตน
ตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิ ธี ก ารประเมิ น และมาตรฐานหรื อ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
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ข้อ 142 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 143 ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนด
ข้อ 144 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่าง
น้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนตาบล
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ 145 ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ ในข้อ 141 ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ
หกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่าง
ชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็น
เวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการ
จะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มกี ารขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 149 (2) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 147 เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ 145 แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินต่อ นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล ตามแบบรายงานท้าย
ประกาศนี้
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(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ใน ข้อ 141
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ
149 (2) แล้ว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 141
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ 148 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (1) แล้ว
ให้ประกาศว่าผูท้ ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน้ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้
นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ 149 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (2) ให้
ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทา
การนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นนั้ ทราบ และส่งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่มคี าสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลา
สามเดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของผู้นนั้ ยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ โดยนาความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวัน
ที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และ
ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้น
นั้นของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอา
วันสุดท้ายของเดือนนัน้ เป็นวันสิน้ สุดระยะเวลา
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ข้อ 151 พนักงานส่วนตาบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใด
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตาบลอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไป
กับตาแหน่งเดิม ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(2) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้อ 152 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่ผู้
นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง โดยพลั น
โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการในระหว่ า งที่ ไ ด้ รั บ แต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่
ผู้ นั้ น มีคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงิน
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้

60
ความในข้อ ๑๕๓ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 153 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
รายงานตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มตี าแหน่งว่าง และให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่วา่ งนัน้ ภายใน ๖0 วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) รับโอนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่าง จากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและ
ระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 86
หรือข้อ 102 แล้วแต่กรณี
(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่ง
ดารงตาแหน่งที่มลี ักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมี ระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น ตาม
ข้อ ๑๗๙ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลต าแหน่ ง และระดั บ เดี ย วกั บ ต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
จาก องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกั นเข้ารับการ
คัดเลือกด้วย
(๔) รายงานคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล ( ก.อบต.จั ง หวั ด ) หรื อ รายงาน
คณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตาบล (ก.อบต.) แล้ว แต่ก รณี เ พื่อ ขอใช้บั ญ ชี ใ นต าแหน่ง ที่อ ยู่ใ น
ประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามลาดับที่
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ลง หรือตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่วา่ งลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมิได้ดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสาย
งานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณี องค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งได้ภายใน ๑๕๐ วัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการดาเนินการที่แล้วมา
เป็นอันยกเลิกและให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณีส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรือของ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการบรรจุแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นนั้
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประเมิ นการปฏิ บั ติ งานและความประพฤติใ นรอบ ๖ เดื อนของ
พนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนตาแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติ
ราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไ ม่เหมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล พิจารณาดาเนินการตาม ข้อ ๑๗๗
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลถูกดาเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุ
เกิ ด จากการปฏิบัติราชการไม่มีป ระสิท ธิภาพหรือมีความประพฤติไ ม่เ หมาะสม ให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนตาบลรายดังกล่าวเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะการปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสามโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้คณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แจ้งผู้กากับ ดูแลพิจารณาดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ตอ่ ไป
หมวด 6
การย้าย
ข้อ 154 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อีกตาแหน่งหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตาบลเดียวกัน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
ข้อ 155 การย้ายพนักงานส่วนตาบล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเป็นหลัก และความจาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 156 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นตามข้อ 155
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ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง กรณีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าวุฒิการศึกษาใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสาย
งานที่จะแต่งตัง้ ใหม่หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี
ข้อ 158 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใดไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอื่น
ในสายงานผู้ปฏิบัติ ให้พนักงานส่วนตาบลที่จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกั นและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งใหม่
โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน แต่ให้คานึงถึง
สิทธิของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับในตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( เลื่ อน
ไหล ) ด้วย ซึ่งอาจทาให้พนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงานไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับเดียวกัน
ต้องแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(2) การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นต่างระดับกัน และ
มิใช่เป็นการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(ก) ให้พนักงานส่วนตาบลผูป้ ระสงค์จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่น
(ข) ให้พิจารณาแต่งตัง้ จากพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้นก่อน
เป็นลาดับแรก หากไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้าย จึงพิจารณาจากพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่น เป็นลาดับถัดไป
(ค) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ผอู้ านวยการกองหรือเทียบเท่าปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ ใหม่ตามแบบประเมิน
(ง) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผูบ้ ังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(จ) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับ คะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็น
ควรกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบก็อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้
กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จั งหวัด ) เห็นชอบ การแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลาดับที่ใน
บัญชีดังกล่าว
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(ฉ) การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานส่ ว นต าบลให้ ด ารงต าแหน่ ง ในสายงานอื่ น โดยการโอนให้
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดของผู้ขอโอนเป็นผู้ประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จะรับโอนดาเนินการต่อไป
(3) การย้ายพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป
ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็นไปตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การย้ายผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ งในสายงานที่ เ ริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ขึ้นไป หรือสายงานนักบริหารงาน ให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งเป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดั บ 3 ขึ้นไป
จะต้องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและมีคุณวุฒิตรงตามที่กาหนดไว้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ ใหม่
(ข) การย้ายพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ตามข้อ 79
ความใน ข้อ ๑๕๘ (๓)(ค) มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ ๖)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่
๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(ค) การย้ายพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไม่เคยดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งซึ่งเป็นสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ และบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิกด้วย
(4) การย้ า ยพนั ก งานส่ ว นต าบลไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ก าหนดเป็ น
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นจะต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบล
ข้อ 159 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใด ให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ผูบ้ ริหาร ให้กระทาได้ ดังนี้
(1) การย้ า ยพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในสายผู้ บ ริ ห ารไปด ารง
ตาแหน่งในสายผูบ้ ริหารตาแหน่งอื่น จะต้องย้ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงาน
ที่จะแต่งตัง้ ใหม่และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ ใหม่
(2) การแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งในสายผู้ปฏิบัติงานไปดารง
ตาแหน่งในสายผูบ้ ริหาร ให้ดาเนินการโดยวิธีการณ์สอบคัดเลือกตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
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ความใน ข้อ ๑๖๐ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 160 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่ง ในสายงานผู้บริหารไปดารง
ตาแหน่งในสายงานผูบ้ ริหารตาแหน่งอื่น จะต้องย้ายไปดารงตาแหน่งระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงาน
ที่จะแต่งตัง้ ใหม่ และต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของสายงานที่จะแต่งตั้ง
ใหม่ โดยจะต้องปฏิบัติราชการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องในตาแหน่งผู้บริหารในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
สาหรับ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน ให้
ด าเนิ น การโดยวิ ธี ส อบคั ด เลื อ ก เพื่ อ เปลี่ ย นสายงานในสายงานผู้ บ ริ ห ารเป็ น สายงานผู้ บ ริ ห ารใน
ตาแหน่งอื่น โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสอบคัดเลือก แต่ไม่ต้องทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป โดยไม่มกี ารขึ้นบัญชีไว้
ข้อ 161 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผูด้ ารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่ต่ากว่าตาแหน่งสายงานเดิม หรือมีระดับต่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตาบลใน
ตาแหน่งสายผู้บริหารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายผู้ปฏิบัติงาน ให้กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานส่วน
ตาบลผูน้ ั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ในการย้ายพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้น
เงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับ เมื่อ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตัง้
ข้อ 162 ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ให้คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตาแหน่งที่กาหนด
สาหรับผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้วย ซึ่งอาจทาให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมีระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งในสายงานที่แต่งตัง้ ใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้อ 163 เมื่อมีคาสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว ให้
ผูบ้ ังคับบัญชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าว ให้พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นทราบ
ในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนัน้ ต่อไป
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หมวด 7
การโอน
ความในข้อ ๑๖๔ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 164 การโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งพนักงานส่ว นตาบลในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลอีก แห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจาก
พนักงานส่วนตาบลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ
การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น นั้ น ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
(๒) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ตาแหน่งว่างตาม ข้อ ๑๗๑
(3) ผู้ขอโอนโดยการสับ เปลี่ย นตาแหน่งในตาแหน่ง เดีย วกั นและระดั บ เดี ย วกั น
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามข้อ 175
(4) ผู้ที่ค ณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติใ ห้โ อนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน
ตาม ข้อ 176 หรือ ข้อ ๑๗๗
(5) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. ) ได้มีมติให้โอนจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนึ่ง ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง ตามข้อ ๑๕๓ วรรคสาม
หรือ ข้อ 177
ข้อ 165 ในการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ
ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบล หรื อ การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งาน
ส่วนตาบลผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ผูส้ อบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกนั้นเป็นพนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่ วนตาบลผู้นั้นเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพเิ ศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้
หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
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ข้อ 166 ในการโอนพนั กงานส่วนตาบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณี
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รับคัดเลือก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะ
รับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์ การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลของผู้ ที่ จ ะโอน เสนอเรื่ อ งการให้ โ อนพนั ก งานส่ ว นต าบลนั้ น ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมี
หนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะ
โอน เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวั ด)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 167 ในการออกคาสั่งรับโอนพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะรับโอน และการออกคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ของแต่ละแห่ง
ตามข้อ 165 และข้อ 166 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่งการ
รับโอนพนักงานส่วนตาบล และการให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ โดยกาหนดให้มี
ผลในวันเดียวกัน
ข้อ 168 ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่า หรือ
เท่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นนั้ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่ได้รับอยู่เดิม
(2) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่า
กว่าหรือเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่
จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
(3) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้ รับคัดเลือกใน
กรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับ
เดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
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ตาแหน่งท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้นได้รับเงิ นเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มเี หตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันนั้น
ข้อ 169
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
ดาเนินการให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกใน
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีก ารระบุเงื่อนไขการให้ไ ด้รับ เงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ใ นประกาศ
สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ 170 ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือก
ได้ หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามที่กาหนด
ในหมวด 3 ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
ให้เพิ่มความ ข้อ ๑๗๐ วรรคสอง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗
ตุลาคม พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗๐ วรรคสอง กรณีพนักงานส่ วนตาบลผู้ใ ดได้รับอนุญ าตจากนายกองค์การ
บริหารส่ว นตาบลให้ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วเมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกได้นนั้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบให้พ้นจากตาแหน่งโดยออกคาสั่งให้พันจากตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคสอง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลสามารถมีมติเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคาสั่งรับโอนจาก
องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่จะรับ โอน โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ทราบ
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ความในข้อ ๑๗๑ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 171 ภายใต้บังคับข้อ 153 และข้อ 164 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
ส่ว นตาบล และให้เ กิ ด ประสิท ธิ ภาพในการบริห ารงานขององค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลเป็ น ส่วนรวม
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วน
ตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผู้บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่วา่ งขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตาบลที่รับโอนได้เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ตาแหน่งนั้นว่างลง เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จั งหวัด ) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ นายกองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลออกคาสั่ งแต่ งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ที่ ไ ม่สู ง
กว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ความใน ข้อ ๑๗๒ มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 172 กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ว่างลง และองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนิ นการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การ
บริหารส่ว นตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับ โอนคณะหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า
7 คน ดังต่อไปนี้
1) ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 1 คน ประธานกรรมการ
2) ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล 2 คน
กรรมการ
3) ผูท้ รงคุณวุฒิ 1คน
กรรมการ
4) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
กรรมการ
5) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
6) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
7) ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ เลขานุการ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการตามข้อ 172 (4)ให้
แต่งตัง้ ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน
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กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้ จากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ 172(2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งจากหัว หน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่น หรือข้าราชการที่มีระดับตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ 7 ขึน้ ไปในสังกัดส่วนราชการนัน้ หรือนายอาเภอในจังหวัดนั้น
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ท รงคุณวุ ฒิ ตามข้อ 172(3)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้
ความสามารถหรือผูม้ ีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ด้านกฎหมาย
และงานด้ านท้ อ งถิ่ น ซึ่ง อาจเป็ น ข้า ราชการ หรื อพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น หรือ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ความรู้
ความสามารถดังกล่าว
เลขานุก าร คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับ โอนตามข้อ 172(7) ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ท าหน้ า ที่ ใ นงานด้ า นธุ ร การต่ า งๆ ของคณะกรรมการคั ด เลื อ กเพื่ อ พิ จ ารณารั บ โอนและงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 173 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผู้
ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้
ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 174
ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคั ดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดและได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้ว
ประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ข้อ 175 ภายใต้บังคับข้อ 164 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วน
ตาบล อาจโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของ
พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ โ อน และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่
เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ย วข้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลออก
คาสั่งแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาจกระทาได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้รับความยินยอมจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนนั้น เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (
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ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิ มอาจกระทา
ได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณา
โดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยกาหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่
เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงาน
ส่วนตาบลจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 176 กรณีที่มีความจาเป็น เร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือกรณีมีความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งพนั ก งานส่ ว นต าบลกั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และไม่ ส ามารถโอน
ตามข้อ 171 และ ข้อ 175 ได้ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนตาบลยื่นคาร้อง
หรื อ รายงานพร้ อ มเหตุ ผ ลความจาเป็ น ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลพิ จ ารณา หรื อ กรณี ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลรับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่าหากให้พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหาร
ปฏิบัติงานร่วมกัน อาจเกิดเป็นผลเสียต่อองค์การบริหารส่วนตาบลและต่อทางราชการ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน แล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏกรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนตาบล
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น แต่หากเห็นว่าเกิดจากความ
บกพร่องหรื อเกิ ด จากการกลั่ น แกล้งโดยผู้บ ริ หารขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลแจ้งนายอาเภอท้องที่พิจารณาดาเนินการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
ความ ข้อ ๑๗๖ (๒) มีการแก้ไขปรับปรุง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(๒)กรณีเห็นว่าเป็นความขัดแย้งในการบริหารงานหากอยู่ร่วมกันไม่เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย ให้คณะกรรมการ
พนัก งานส่ว นตาบลพิจารณาประสานการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น ไปดารงตาแหน่งในองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ดารงตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนใน
ขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิมโดยพิจารณาดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
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ก) พิ จ ารณาโอนพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ นั้ น สั บ เปลี่ ย นกั บ พนั ก งานส่ ว นต าบลสั ง กั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งอื่นที่ มีความขัดแย้งในการบริหารงานในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัด
เดียวกันก่อน
ข) กรณีมีตาแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกัน ก่อนที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจะมีมติให้โอนไปดารงตาแหน่งที่ว่างนั้น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลสอบถามความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก่อน จึงจะมีมติโอนให้พนักงานส่วน
ตาบลไปดารงตาแหน่งดังกล่าว
ค) กรณีที่ไม่สามารถโอนภายในจังหวัดได้ตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นว่าหากให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งอยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเป็นอันตรายต่อพนักงานส่วนตาบล
ผู้นั้น คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลอาจพิจารณามีมติให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นประจาสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) โดยกาหนดระยะเวลาประจาสานักงาน
เลขานุก ารคณะกรรมการฯไม่เกิ น 6 เดือน เพื่อรอการโอนภายในจังหวัดเดีย วกั นหรือโอนระหว่าง
จังหวัดต่อไป โดยให้ พนัก งานส่วนตาบลผู้ที่ประจาสานักเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้รับ
เงินเดือนจากองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเดิม และในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
หรือพนักงานส่วนตาบลดังล่าวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นได้
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณามีมติเห็นชอบให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
เพื่อโอนไปดารงตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นต่อไป
ความในข้อ ๑๗๗ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖
มิถุนายน พ.ศ.255๓ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 177 กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ว่า
มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่าง
พนักงานส่ วนต าบล ผู้บริ หาร ผู้น าชุมชน และไม่สามารถดาเนินการโอนพนั กงานส่วนตาบลระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย
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- รองผูว้ ่าราชการจังหวัดที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) จานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตาบล ในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผูบ้ ริหารท้องถิ่นและ
สรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับทราบคาสั่ง
(2) เมื่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) พิ จ ารณาผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจาเป็นอันสมควร ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้พนักงานส่วนตาบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่ วนตาบลอื่นได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเป็นประการใดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม (2) ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 178 การโอนพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176
และข้อ 177 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว
ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกตามข้อ 164 หรือตาแหน่งที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งใด ตามข้อ 171 ข้อ 175 ข้อ 176 และข้อ 177 และ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้
ให้กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งโอนพนักงานส่วนตาบล และการสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ให้ เพิ่ม ความใน ข้ อ ๑๗๘ ทวิ ตาม ประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด ล าปาง เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗๘ ทวิ กรณี ก ารโอนพนั ก งานส่ ว นต าบลเป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับแจ้งการรับโอน
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พนัก งานส่ว นตาบลผู้นั้นจากองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือส่วนราชการอื่น ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อขอความเห็นชอบให้พ้นจาก
ตาแหน่งโดยกาหนดวันออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกันกับวันรับโอน เมื่อมีคาสั่งรับโอนแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
หมวด 8
การรับโอน
ความในข้อ ๑๗๙ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๐ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 179 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้รับ
โอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยกรณีพิเศษตามข้อ 116 (2) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และ
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รบั การคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่
ได้รั บ อยู่เ ดิ ม ตามหลั ก เกณฑ์ห ารให้ พนัก งานส่ว นต าบลได้ รับ เงิน เดื อน แต่ถ้ าเที ย บแล้ ว ผู้นั้ นได้รั บ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก ให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ส าหรั บ การคั ด เลื อกผู้ ด ารงตาแหน่ ง บริห ารเพื่ อแต่ ง ตั้ ง ให้มี ร ะดั บ สูง ขึ้ น ต ามที่ก าหนดใน
หมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 180 ในกรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง
เพื่ อประโยชน์ แ ก่ ร าชการ องค์ ก ารบริห ารส่ วนตาบลอาจขอรับ โอนพนั ก งานส่ว นท้ อ งถิ่ นอื่ น หรื อ
ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มคี วามประสงค์จะขอโอนมา
แต่งตัง้ เป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการ
พนั ก งานส่ว นตาบล ( ก.อบต.จั ง หวั ด ) โดยให้ ชี้แ จงเหตุผ ลความจ าเป็ น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์การทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
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เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานส่วนตาบล ส่วนจะบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือน เท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จั ง หวั ด ) เป็ น ผู้ ก าหนด แต่ จ ะต้ อ งไม่ สู ง กว่ า พนั ก งานส่ ว นต าบลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ความสามารถ และความชานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ 181 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก งานส่ว นตาบล ตามข้อ 179 และข้อ 180 ให้ น ายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับ
โอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กาหนด
วันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกค าสั่ งรั บ โอนและแต่ง ตั้งให้ด ารงตาแหน่ งในองค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลตาม
วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 182 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มอี ัตราเงินเดือน
(2) ผู้ ไ ด้ รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ ดารงตาแหน่ง ใด ต้อ งมี คุณ สมบัติ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(3) ผู้ใ ดไม่ เ คยได้ รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ใ ช้ วุฒิ ตั้งแต่ร ะดั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีข้ ึน้ ไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับ
แต่งตัง้ โดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเ หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารง
ตาแหน่งที่ตอ้ งใช้วุฒิตงั้ แต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมา
ก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบ
แข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนัน้ ยังไม่ยกเลิก
(4) การรั บ โอนเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ กหรื อ ต้ อ ง
ประเมินบุคคล ผูข้ อโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัด เลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่ง
สายงานนั้นขึน้ บัญชีรอการแต่งตัง้ อยู่
ข้อ 183 เพื่อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาราชการให้ ถือ ว่าเวลาราชการหรือเวลา
ทางานของผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นนั้นเป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
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หมวด 9
การเลื่อนระดับ
ข้อ 184 การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ 185 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ
แต่งตัง้ ตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและ
แต่งตัง้ จากผู้ได้รับคัดเลือก ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มผี ลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ 186 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้เลื่อน และแต่งตัง้ ได้ ดังนี้
(1)
เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่ง
นั้นได้ ให้ดารงตาแหน่งนั้น
(2)
การเลื่อนกรณีดังกล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลาดับ ที่ที่ผู้นั้น
สอบแข่งขันได้ตามลาดับ ที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ไ ด้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่
ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่า
ด้วยการคัดเลือก
(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ใน
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 187 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตัง้ ได้ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่ง
ในสายผูบ้ ริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะ
แต่งตัง้
(3) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 86 ถึงข้อ 101
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(4) การแต่งตั้ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดั บ
ที่ใ นบัญ ชีผู้สอบคั ดเลือกได้โ ดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด)
ข้อ 188
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตัง้ ในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนและแต่งตัง้ ในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่
ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น
(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(4) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
บันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
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ในการดาเนินงานตามวรรคแรก ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีคาสั่ง
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีที่มีความเห็ นว่าสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได้
กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผู้ขอเลื่อนระดับเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ข้อ 189 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือ
ระดับ 4 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้
(1) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย
ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 116 (1)
(2) ได้รับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 116 (2)
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วย
การ คัดเลือก
(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 190 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็นตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่ง
ได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 สาหรับระดับ 5 ให้มกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็นตาแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 สาหรับระดับ 6 ให้มกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิ คเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทัก ษะและความ
ชานาญเฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ 5
หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 หรือ 6
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มีการปรับปรุง ความข้อ 190(2) (ข) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 30สิงหาคม พ.ศ.25๔9 โดยเพิ่ม
ข้อความ ดังนี้

1 ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(๑) ต าแหน่ ง ในสายงานนายช่ า งโยธา นายช่ า งไฟฟ้ า นายช่ า งเครื่ อ งยนต์
นายช่างเขียนแบบ และนายช่างสารวจ ซึ่งเป็นตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้กาหนดเป็น
ตาแหน่งระดับ ๒-๔ หรือ ๕ หรือ ๖ว หรือ ๗ว สาหรับตาแหน่ง ๗ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง โดยจะต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่
ตาแหน่งนั้นสังกัด และต้องเป็นไปตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การกาหนดตาแหน่งให้เป็น ๗ว ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็น
ผู้ มี ผ ลงานและมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น และลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับ ตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(๓) การพิจารณาปรับระดับตาแหน่งเป็น ๗ว ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษา
และวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณา
โดยใช้แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ (สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒) ซึ่งใช้
สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึน้ เป็น ๗ว เท่านั้น
(๔) ในการด าเนิ น การเพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ต าม (๓) ในชั้ น แรกต้ อ งมี ค า
บรรยายลักษณะงานของตาแหน่ง (Job Description) ที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบล
หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
2. คุ ณสมบัติ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง ๖ว ของสายงาน นายช่าง
โยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องยนต์ นายช่างเขียนแบบ และนายช่างสารวจ ขึ้นดารงตาแหน่ง ๗ว
ของสายงานนั้น จะต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนในวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(๑) เป็นผู้มคี ุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(๒) เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง และปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ นต าแหน่ ง สายงานที่ จ ะเลื่ อ นขึ้ น
แต่งตั้งในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี โดยไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้
(๓) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
จะแต่ ง ตั้ ง ตามคุ ณ วุ ฒิ ข องบุ ค คล โดยคุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
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(๓.๑) คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา (๒ ปี) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ต้องมี
ระยะเวลาขัน้ ต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตัง้ ๑๑ ปี
(๓.๒) คุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ต้องมี
ระยะเวลาขัน้ ต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตัง้ ๑๐ ปี
การนับระยะเวลาขั้นต่าตามข้อ (๓) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
หรือ เคยดารงตาแหน่งสายงานอื่นซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้
(๔) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๔๒๐ บาท และ
(๕) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ด้วยการประเมินผลงานตามวิธีการที่กาหนด
สาหรับ เลื่อนและแต่งตั้งในตาแหน่งสาหรับผู้ป ฏิบัติงานที่มีป ระสบการณ์ (เลื่อนไหล) ตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
3. การแต่งตั้ง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลและให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผ่ า นการประเมิ น ของ
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งข้างต้น ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(3) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนด
ตาแหน่งและระดับตาแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ให้เป็นระดับ 5 และตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้เป็นระดับ 6 ตาม (1) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มี
ผลงานและมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งสู งขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. ) กาหนด
(4) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีป ระสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใช้
สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นเป็นระดับ 5 และตาแหน่งของสาย
งานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึน้ เป็นระดับ 6 เท่านั้น
(5) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชัน้ แรก ต้องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน
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อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการ
สังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่วนตาบลผู้
นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั้น
(7) เป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะ
แต่งตัง้ และ
ความในข้อ ๑๙๐ (๗)(ข) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่
๒ มิถุนายน พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(ข) เป็นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี โดยไม่ อ าจน าระยะเวลาด ารงต าแหน่ ง ในสายงานอื่ น มานั บ เกื้ อ กู ล ได้ เช่ น จะเลื่ อ นเป็ น
นายช่างโยธา 6 ต้องเป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น เว้นแต่ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ที่มลี ักษณะงานด้านเดียวกันกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ตามบัญ ชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ย วข้องและเกื้อกูลกั นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกั นไม่ครบ 2 ปี แต่นับ รวมหลายๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ให้นับเป็นเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
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(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตัง้ ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ

เลื่อนขึน้ ดารงตาแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6

ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่า
ดังกล่าวได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องและเกือ้ กูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัตพิ นักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาคุณวุฒินั้นมาใช้
ในการพิจารณาได้
ความในข้อ ๑๙๐ (๗) (ง) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่
8 มิถุนายน 2555 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ 4 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๓ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท ๓ ขั้น ๒
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- เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๔ ขั้น ๓ และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท ๔ ขั้น ๒
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓
(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุ ณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและ
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ความในข้อ ๑๙๐ (๘) (ข) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(ข) ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลงานโดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานให้แต่งตัง้ จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลหรือผูท้ ี่เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย
๑ ระดับ หรือผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มคี วามชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวัด
หรือในอาเภอที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตั้งอยู่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่สาหรับตาแหน่งที่
ประเมิน ที่ดารงตาแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อยหนึ่งระดับ
(๓) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตาบลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(๔) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ เลขานุการ จานวน ๑ คน
ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
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- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(9) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนด 1 เดือน หลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดให้ความเห็นชอบ
ข้อ 191 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็นตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(1) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 3 - 5
หรือ 6 (ว) หรือ 7(ว) สาหรับระดับ 7(ว) ให้มกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ทั้งนี้ การก าหนดระดับ ตาแหน่งที่จะปรับ ปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(2) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนด
ตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ (1) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งใดให้เป็นระดับ 7(ว) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับ
ระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
กาหนด
(3) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบ
ประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ) ซึ่งใช้สาหรับ
การปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึน้ เป็นระดับ 7(ว) เท่านั้น
(4) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่ กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการ
สังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่วนตาบล
ผูน้ ั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
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(5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(6) เป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะ
แต่งตัง้ และ
(ข) มีระยะเวลาขัน้ ต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตัง้ ตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตัง้ ดังนี้

คุณวุฒิ

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6

ระดับ 7

6 ปี
4 ปี
2 ปี

7 ปี
5 ปี
3 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรือเคย
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้ตาม
บัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มลี ักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกือ้ กูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง
ตามคุ ณสมบัติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ งที่ จะแต่ ง ตั้ง ตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง นั้ นเท่า นั้ นและให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงาน
ส่วนตาบลก่อนจึงจะนาวุฒินนั้ มาใช้ในการพิจารณาได้
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ความในข้อ ๑๙๑ (๖) (ค) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่
8 มิถุนายน 2555 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท 5 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท 6 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท 7 ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ 9 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท 8 ขั้น ๓
(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุ ณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและ
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(ข)
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรณีคณะกรรมการ
กลางพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) เป็น ผู้ ดาเนิน การ ให้ มี คณะกรรมการประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการผู้แทนส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มปี ระสบการณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการ โดย
ให้ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ดาเนินการ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เ ที ย บเท่ ากองเป็น กรรมการ โดยมี หัว หน้ าส านัก งานปลั ดองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลเป็ น
กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง

86

- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มผี ลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนดหนึ่งเดือน หลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 192 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารใน
ระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดย
วิธีการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับ 6
ให้เลื่อนและ
แต่งตัง้ ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับ 7
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ ริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
(2) ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับ 8
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ ริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึน้ ไป
ข้อ 194 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบลที่กาหนดในหมวด 12
ข้อ 195 การแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 192 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผ่านการคัดเลือก
ข้อ 196 การกาหนดให้ไ ด้รับเงินเดือนสาหรับพนัก งานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
เงินเดือน ที่กาหนดในหมวด 3
ข้อ 197 การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บั งคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลผูน้ ั้นได้เป็นต้นไป
หมวด 10
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 198 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือ ว่าผู้นั้นมี
ความชอบจะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ข้อ 199 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดย
คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 200 การเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผูบ้ ังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้
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ความในข้อ ๒๐๑-๒๑๖ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ.255๔ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๐๑ ในประกาศกาหนดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึง่ ปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๐๒ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นต าบลปี ล ะสองครั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด
ข้อ ๒๐๓ การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขัน้ เงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก
โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขัน้ เงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง
โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๒๐๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๒๐๕ พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และ
ด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตาม
ข้อ ๒๐๒ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
หรือ ไม่ถู ก ศาลพิ พ ากษาในคดีอาญาให้ล งโทษในความผิดที่ เ กี่ย วกั บ การปฏิ บัติ หน้า ที่ราชการ หรื อ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
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(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่นอ้ ยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่ งปี ที่แ ล้ว มาสาหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ลาติด ตามคู่ สมรสไปปฏิ บั ติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่นอ้ ยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งไม่ ล า หรื อ มาท างานสายเกิ น จ านวนครั้ ง ที่ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะ
งานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ
สามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มสี ิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติร าชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยที่
ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๒๐๖ พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑) ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ไ ด้ ผ ลดี เ ด่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอั น
ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิ บั ติ ง านโดยมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ ได้ ค้ น คว้ า หรื อ
ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการเป็ น พิ เ ศษ และทางราชการได้ ด าเนิ น การ
ตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นนั้
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(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ มีสถานการณ์ ตรากตราเสี่ย งอันตรายมาก หรื อ
มีการต่อสู้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ภ าระหน้ า ที่ห นั ก เกิ น กว่ า ระดั บ ต าแหน่ ง จนเกิ ด ประโยชน์
ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบาก
เป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จ
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
ข้อ ๒๐๗ การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายน าผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๐๒ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและ
ครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น
พร้อมด้วยข้อมูล ดังกล่าวต่อผู้บังคั บบัญ ชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๒๐๘ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการ
ปฏิ บั ติ ร าชการและการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ ๒๐๕ (๙) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาเป็ น เกณฑ์ เว้ น แต่ ผู้ อ ยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๕ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็น
เกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับ เปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วย
ราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่ นใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (๙) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบัติ
ราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นนั้ ทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๐๙ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐๗ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับ การพิ จารณาเลื่อนขั้ นเงิ นเดื อนครึ่ งขั้น ตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติ ตนเหมาะสมกั บ การเป็ น
ข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมี ผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผนู้ ั้นหนึ่งขั้น
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ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดได้รับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้นถ้าใน
การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
สาหรับปีนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วน
ต าบลผู้ นั้ น เป็ น จ านวนหนึ่ ง ขั้ น ครึ่ ง ได้ แต่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ปี ข องข้ า ราชการผู้ นั้ น จะต้ อ งอยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวติ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ภ าระหน้ า ที่ ห นั ก เกิ น กว่ า ระดั บ ต าแหน่ ง จนเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทาง
ราชการ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบาก และงาน
นั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ไ ด้ เพราะมีข้อจากัดเกี่ย วกั บ
จานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัด
เกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีคาสั่งให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผูน้ ั้นเป็นจานวนสองขั้นได้
ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งในครึ่งปี ที่
แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (๙) (ช) ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้
สั่ ง เลื่ อ นย้ อ นหลั ง ไปในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ค วรจะได้ เ ลื่ อ น ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ข้อ ๒๑๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะนาเอาเหตุที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถู ก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นไม่ได้
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ข้ อ ๒๑๒ ในกรณี ที่ พ นั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว่ า โทษ
ภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่
เลื่อนขัน้ เงินเดือนซ้าอีกครึ่งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๒๑๓ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล
ทาให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
กาหนดนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเสีย
ใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้
ข้ อ ๒๑๔ ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาถ้ า พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ เ ลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดื อนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้ อ ๒๑๕ ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาถ้ า พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ เ ลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้
นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๑๖ พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
ขั้นตามข้อ ๒๐๕ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ การลา หรือการมาทางานสายตามที่
ก าหนด แต่น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า มี เ หตุ ผ ลพิเ ศษที่ส มควรเลื่อ นขั้ น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่ว นตาบล (ก.อบต.จั งหวั ด ) พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจ ารณาเป็น การเฉพาะราย ถ้าคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนได้
ข้อ 217
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามข้อ 199
โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในหมวดนี้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตาบลทุกตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
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ข้อ 218 ในการกาหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้ใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ 219 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 220 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเ ศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่ อ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ถึ ง แก่ ค วามตาย และประวั ติ ก ารรั บ ราชการของ
พนักงานส่วนตาบลผูถ้ ึงแก่ความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
(3) ความเห็ น ในการเสนอขอให้ พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น กรณี พิ เ ศษเพื่ อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
(4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มคี วามจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 221 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และผูอ้ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอ
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเ ศษของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ
ข้อ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ 220 โดยให้พิจารณา ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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(2) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย
(3) ความเห็ น ในการพิ จ ารณา สมควรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให้ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ 223 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222 แล้ว ให้เสนอความเห็นใน
การพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 224 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ผู้ถึง
แก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลเป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง ตามมติ ข องคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล ( ก.อบต.จั ง หวั ด )
ตามข้อ 223 โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญเท่านั้น
หมวด 11
ระเบียบเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ 225 ให้กาหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น 1 กาหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดใหญ่
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น 2 และ ชั้น 3 กาหนดให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 กาหนดให้เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขนาดเล็ก
ข้อ 226 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
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(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน
ข้อ 227 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามข้อ 226 วรรคสอง (2) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(1) กองคลัง หรือส่วนการคลัง
(2) กองช่าง หรือส่วนโยธา
ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่
(1) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร
(2) กองหรือส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(4) กองหรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ตามความต้ อ งการและความเหมาะสมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 228 ภายใต้บังคับข้อ 229 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดกอง
หรือส่วนราชการอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 229 ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 231 ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มหี น้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กองคลัง หรือส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย
การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา
งานเกี่ ย วกั บ เงิ นเดือ นค่ าจ้า ง ค่า ตอบแทน เงิน บ าเหน็ จ บ านาญ เงิ นอื่ น ๆ งานเกี่ ย วกั บ การจั ดท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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(3) กองช่ าง หรื อส่ วนโยธา มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการส ารวจ
ออกแบบ การจัดท าข้ อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็ บและทดสอบคุณภาพวั สดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ
งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจัก รกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิ บัติงานเครื่ องจัก รกล การควบคุ ม
การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ข้อ 230 การก าหนดอานาจหน้าที่ความรับ ผิดชอบของสานัก งานปลัดองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตั้งขึ้น
ให้กาหนดให้ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายกาหนดหรือภารกิจ
หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลต้องปฏิบัติ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
ต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
ข้อ 231 การแบ่งส่วนราชการภายในสานัก งานปลัดองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังนี้
(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสม
และความจาเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝ่าย กลุ่มหรือชื่อ
งานอื่นใดเป็นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น
(2) การกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้
จัดแบ่งนั้น จะต้องกาหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น และต้องอยู่ภายในกรอบ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนัน้
ข้อ 232 การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 และ
ข้อ 231 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
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ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อ 233 การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับ
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่ว นตาบล ซึ่งมีก ารจัด ตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ
เหตุผลความจาเป็น และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มี
รายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดตัง้ กองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
(2) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น
(4) ลั ก ษณะงานที่ ต้องปฏิบัติต าม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อ ง
จัดตัง้ เป็นหน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการนั้น
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในตามข้อ 232
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึง
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะ
งาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาลังของพนักงาน
ส่วนตาบล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 234 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาการ
ขอจัดตัง้ หรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการตามข้อ 233 แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ยมา
จากกองหรือส่วนราชการอื่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับ และดาเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตราก าลั งพนักงานส่ว นตาบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการก าหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับและดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
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(3) กรณีมีมติเป็นประการอื่นใด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น
ข้อ 235 อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในการควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 236 ภายใต้บังคับ กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญของ
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบั ติราชการของปลัดองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบล จะให้มีรองปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผูช้ ่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองปลัดองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล เป็นผูบ้ ังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ ร องปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ป ลั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ข้อ 237 ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหัวหน้าสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ 238 ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีผู้อานวยการกองหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนัน้
ข้อ 239 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
การกาหนดให้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชา
พนั ก งานส่ ว นต าบลในส่ ว นราชการใด ฐานะใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มอบหมายโดยทาเป็นหนังสือ
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ข้อ 240 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล อานาจในการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึง
ปฏิบัติ หรือดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กาหนด
เรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบ
อานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ผูอ้ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผูอ้ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้
พนักงานส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการนัน้
การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ 241 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ 240 โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอานาจนัน้ และจะมอบอานาจนัน้ ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 242 ในการมอบอานาจตามข้อ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผู้มอบอานาจ
พิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับมอบอานาจ และให้มอี านาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ 243 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
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ข้อ 244 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่ไม่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลายคน ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
ให้นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนัก งานส่วนตาบลในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผูร้ ักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผูร้ ักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานส่ ว นต าบลในกองหรื อ ส่ ว นราชการนั้ น คนใดคนหนึ่ ง ที่
เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ในกองหรือส่วนราชการนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย
หรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่น
เดียวกับผูซ้ ึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมี
อานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้ วย
แล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือน
อานาจนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลอื่น เป็น
ผูร้ ักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มอี ยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือ
ผูช้ ่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
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ข้อ 248 ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มไิ ด้มกี ารกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลที่เห็นสมควร
โดยให้ พิ จ ารณาถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทางราชการสู งสุ ด
ให้รักษาการในตาแหน่งนัน้ ได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีก ฎหมายอื่น กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ มติคณะรัฐ มนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย
หรือค าสั่งผู้บังคั บบัญ ชาแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่ใ ด ก็ ใ ห้
ผูร้ ักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง
แล้วแต่กรณี
หมวด 12
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 1
การสั่งพนักงานส่วนตาบลประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 249 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ในกรณีที่มเี หตุผลความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้
ต่างให้และถ้าให้ผนู้ ั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจ
เกิดการเสียหายแก่ราชการ
(2) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มอี านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คาพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาหรือละเว้นกระทาการนั้นเป็นความผิด
วินัยร้ายแรง
(3) เมื่อพนักงานส่วนตาบลละทิ้งหรือทอดทิง้ หน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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(4) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยคา
รับสารภาพเป็นหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนใน
กรณี ถู ก กล่าวหา หรื อมี เ หตุ อันควรสงสัย ว่าเป็น ผู้ขาดคุณ สมบั ติ หรือ มีลั ก ษณะต้อ งห้า มสาหรั บ
พนักงานส่วนตาบล
(6) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูก แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน
หรือมีการใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสม
กับตาแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย
(7) เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณี
เป็นที่ส งสั ยว่ามีพฤติก ารณ์ไ ม่เ หมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ราชการในตาแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้
สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นนั้ คงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ
(9) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(10) เมื่อ พนัก งานส่วนตาบลได้รับ ทุ นรัฐ บาลหรือ ทุนขององค์ก ารบริหารส่ว น
ตาบลให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มีเ หตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ แก่ราชการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 250 ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ค วามเห็นชอบการสั่ ง พนัก งานส่ว นต าบลให้ป ระจาองค์ ก ารบริ หารส่ว นตาบลเป็น การ
ชั่วคราว ให้แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี้
(1) คาชี้แจง เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่ง
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ 249 (8) (9) และ(10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับ
อนุญาตให้ลา
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(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้นกรณีตามข้อ 249 (8) (9) และ (10)
ข้อ 251 การสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการ
ชั่ว คราว ให้ นายกองค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลสั่ ง ได้ ต ามมติข อง คณะกรรมการพนั ก งานส่ว นตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา เว้นแต่ กรณีสั่งประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นนั้ ได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานส่วนตาบลผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว และถ้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษที่จะต้องสั่ง ให้ผู้นั้นประจาต่อไป
อีกเกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่น้อย
กว่ า สามสิ บ วั น เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น พิ เ ศษ อาจขอความเห็ น ชอบขยายเวลาต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความตามข้อ 252 (1) และ (2)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ ค วามเห็นชอบการสั่ ง พนัก งานส่ว นต าบลให้ป ระจาองค์ ก ารบริ หารส่ว นตาบลเป็น การ
ชั่วคราวตามข้อ 249 (8) (9) (10) หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์
ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่ง
ผูท้ ี่ถูกสั่งให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามข้อ 250 (1)
และ (2) และให้เสนอขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับพนักงาน
ส่ว นตาบล ผู้ถูก สั่ งให้ประจาดั งกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่ง
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นให้ประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้
นาความที่กาหนดในข้อ 251 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 253 เมื่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสั่ ง ผู้ ใ ดให้ ป ระจ าองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบล โดยมี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ในกรณี ใ ดแล้ ว เมื่ อ หมดความจ าเป็ น หรื อ ครบก าหนดเวลา
ตามข้อ 251 ให้ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการพนัก งาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผู้นนั้ ดารงตาแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับ
ที่ผู้นนั้ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัน้
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ข้อ 254 การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่ งตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบลที่ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนัน้ ดารงตาแหน่งเดิม

ส่วนที่ 2
การสั่งพนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ 255 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลในส่วน
ราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตาบล
เดียวกันเป็น
การชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ ง ให้คานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นด้วย
ข้อ 256 ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลอื่นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความ
จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจ
สั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความ
เสียหายกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตาบลได้ทา
ความตกลงกันโดยทาเป็นหนังสือ
(2) พนักงานส่วนตาบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไป
ช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(3) พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นต้องเป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไป
ช่วยปฏิบัติราชการนัน้ และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นด้วย
(4) การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราว
ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อ
ครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นคืนองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดโดยเร็ว
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ความในข้อ ๒๕๗ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุค คลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๕
สิงหาคม พ.ศ.25๔๘ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕๗ เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดารงตาแหน่งหรือมาช่วย
ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้มอี านาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอื่นซึ่งไม่อยู่ในอานาจ
ของผู้วา่ ราชการจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มอี านาจสั่งบรรจุแต่งตัง้ ของผู้นั้นเสียก่อน
กรณีการขอยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว อาจกระทาได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
มีคาสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนัน้ มาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
เวลาที่กาหนด ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกัน
โดยทาเป็นหนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผูน้ ั้น
ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันต่อเดือน จึงจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.)
กาหนด
ส่วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบลก่ อ นมอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ รู้ ร ะเบีย บแบบแผนของทางราชการ
หลั ก และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบลในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 258 ต้องดาเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด เช่นการพัฒนา
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเป็น
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หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และ
การฝึกภาคสนาม
ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
ข้อ 262 การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ใหม่ นี้ ให้ก ระท าภายในระยะเวลาที่พ นัก งานส่ว นต าบลผู้นั้ นยั งอยู่ ใ นระหว่า งทดลองปฏิบั ติห น้า ที่
ราชการ
ข้อ 263 การพั ฒนาพนั ก งานส่ว นตาบลผู้ไ ด้ รับ การบรรจุเ ข้ ารับ ราชการใหม่ใ ห้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับ
พนั ก งานส่ ว นต าบลบรรจุ ใ หม่ และการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบของพนัก งาน
ส่วนตาบล
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิ ธี ก ารควบคู่ กั น ไป แล้ ว แต่ ค วามเหมาะสมของแต่ ล ะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เช่ น
การงบประมาณ สื่ อการฝึก อบรม วิ ท ยากร ระยะเวลา ก าลัง คนที่รั บ ผิ ดชอบการฝึ ก อบรม และ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและ
ติดตามผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับ
การพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อ 265 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่ง
ย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 266 การพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเอง
หรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการ
หาความจาเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
หรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ 267 การพัฒนาผูใ้ ต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่ ว ไป เช่ น ระเบี ย บกฎหมาย นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล สถานที่ โครงสร้ า งของงาน
นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบ ัต ิง านของต าแหน่ง หนึ ่ง ต าแหน่ง ใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึก อบรม งานพิม พ์ด ีด
งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติสว่ นตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ก ารท างาน
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคน
หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง
จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้และทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชา
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว
ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่ม เป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง
หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน
เป็นผู้ดาเนินการ
(3) การติด ตามและประเมินผล ให้ ผู้บังคับ บัญ ชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่า ง
ใกล้ชิด และให้มกี ารประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผูน้ ั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
ข้อ 269
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ 270 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
(3) ผูอ้ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
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(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็น
ในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้มีความชัดเจน
และครอบคลุ ม พนั ก งานส่ ว นต าบลทุ ก คน และต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลทุกตาแหน่ง โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จั ง หวั ด ) ด าเนิ น การเอง หรื อ อาจมอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ ผู้ ที่ เ หมาะสม
ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
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ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 276 งบประมาณในการดาเนินการพัฒ นา องค์ ก ารบริหารส่ว นตาบลต้อ ง
จัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้อง
จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึง
ความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ตามข้อ 271 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา หลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นาและระยะเวลาการพั ฒ นา
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริ หารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม ข้อ 271 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ 279 ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามข้อ 278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์ การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว
และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ตามวรรค
หนึ่ง เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วน
ตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและ
กากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนั กงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนา
พนัก งานส่วนตาบลที่ไ ด้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 282 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติ มใน
ประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มอี านาจอนุมัติ
การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มอี ยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้
เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตัง้ อัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 283 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(2) ผูไ้ ปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผูไ้ ปศึกษาขั้น
ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวัน
เริ่ม ต้นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผอู้ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ ไปรับรองว่าเป็น
ผูท้ ี่มคี วามประพฤติดี และตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้ นแต่ ก รณีถู ก ฟ้อ งคดี อาญาในความผิ ดที่ ไ ม่อ ยู่ใ นข่า ยต้ อ งรอการเลื่ อนขั้ นเงิน เดือ นตามประกาศ
กาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัตไิ ปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะ
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ข้อ 284 การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิ จารณาตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
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(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
เว้นแต่พนักงานส่วนตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 285 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนีป้ ระกอบการพิจารณาด้วย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผูบ้ ังคับบัญชาตามข้อ 283 (3)
ข้อ 286 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษา
ให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจาเป็น
อาจขยายเวลาการศึกษาได้อกี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 287 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้ อง
รายงานผลการศึ ก ษาให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ผู้ อ านวยการกองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปทราบทุ ก ภาค
การศึกษา หากพนักงานส่วนตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ทาสัญญาให้พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่
ได้รับ ระหว่างศึก ษาและเงินที่ท างราชการจ่ายช่วยเหลือ กับ ให้ใช้เ งินอีก จานวนหนึ่งเท่ากั บจานวน
เงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบีย้ ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา
ก็ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
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การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 289 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
สาหรับ ผู้ที่ส าเร็จการศึก ษาในขั้นที่สูง กว่าปริญ ญาตรี จะต้องมอบวิท ยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
ข้อ 290 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้พนักงาน
ส่วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ ให้พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ 291
การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 292 พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดได้รับอนุมัตใิ ห้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคั บ ตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ไ ด้และให้ถือว่าพนัก งานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับ อนุมัติใ ห้ไปศึก ษา
เพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้อ 293 การพั ฒนาพนัก งานส่ว นตาบลโดยให้ไ ปศึก ษา ฝึก อบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดู
งานในต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้ อ 294 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจการอนุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานส่ ว นต าบล ไปศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้มอี านาจอนุมัติ
ข้อ 295 การอนุมัติให้พนัก งานส่วนตาบลผู้ใดไปศึก ษา ฝึก อบรม หรือดูงานใน
ต่างประเทศก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอั ตราร้อยละตามที่
ก าหนดในระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม และดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ส่วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 296 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยจัดทา
การประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผถู้ ูกประเมินชีแ้ จง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ข้อ 297
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศนี้
มีห ลั ก การที่ จะประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบั ติ งานบนพื้น ฐานของผลส าเร็ จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนัก งานส่วนตาบล และ
นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนขัน้ เงินเดือน การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
(3) การแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน
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ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ให้พจิ ารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งต่าง ๆ
ทั้งนีโ้ ดยกาหนดให้มสี ัดส่วนคะแนนของผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาใช้ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้อ 300 ให้มกี ารกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการกาหนดไว้
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดขึ้นด้วย
ข้อ 301 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 302 การประเมินครั้งที่ 1 ตามข้อ 303 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน
จัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มผี ลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และ
ผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผล
การประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ข้อ 303 ให้นาระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้พนักงานส่วนตาบลได้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ 304 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ บั งคั บบั ญชาหรื อผู้ ประเมิ นก่ อนที่ จะเสนอผลการประเมิ นต่ อผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน โดยมี
องค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนตาบล
ด้วยก็ได้
ข้อ 305 ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่กาหนดในข้อ 298 ด้วย
ข้อ 306 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นผู้ป ระเมินต้องนาผลการประเมินไปใช้ ป ระกอบการให้คาปรึก ษาแนะนาแก่ผู้รับ การประเมิ น
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกาหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะ
และผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึน้
ข้อ 307
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อ
นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไว้ที่ผู้บังคับบัญชา ผล
การประเมิน ครั้งที่ 2 ภายหลังจากการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับการประเมินแล้ว ให้เก็บสรุปผล
การประเมินไว้ในแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตาบล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดรูปแบบการ
จัดเก็บเป็นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้
ข้อ 308 ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลตามที่กาหนดนี้
สาหรับพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
ข้อ 309
กรณีอื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจาเป็น คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบลอาจร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
เพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ได้

ส่วนที่ 5
การลา
ข้อ ๓๑๐ ในส่วนนี้
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจาการ
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พลเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร
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" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ด้วย
ความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้
หมายความรวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติดว้ ย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่
ผูร้ ักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
" การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ การไปปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารต่ า งประเทศ การไปปฏิบั ติ ง านใน
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับ
เงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจาก
ประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษา
ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เ ป็น ข้าราชการ พนัก งานส่ว นตาบล พนั ก งานส่ วนท้อ งถิ่น อื่น หรื อพนัก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ
ซึ่ ง ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ ไปปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศ หรื อ ทางราชการสั่ ง ให้ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
ในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทางาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่
รวมถึงกรณีทีค่ ู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ข้อ 311 การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ 312 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
และมีเหตุจาเป็นเร่งด่ว นไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจอนุญาตตาม
ประกาศนี้ทราบด้วย
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ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตการลาจะมอบหมายหรื อ มอบอ านาจโดยท าเป็ น
หนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
(ให้เพิ่มความในข้อ 312 วรรคสี่ ข้อ 314 วรรคสี่ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓0) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ
ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.255๕ โดยใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 312 วรรคสี่ การลาของพนักงานส่วนตาบลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการ
ประจาสัปดาห์ หรือวันหยุดราชการประจาปี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตใช้ดุลยพินจิ ตามความเหมาะสม และจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ 313 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใด
ของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจ
เลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ 314 การนับวันลาตามประกาศนีใ้ ห้นับตามปีงบประมาณ
การนับ วั นลาเพื่อประโยชน์ใ นการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณ
วันลา ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์พนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจ
ส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่ว ยหรือลากิ จส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเ ดียวกันหรือไม่
ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกั นเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาต
ระดับใด ให้นาใบลาเสนอขึน้ ไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต
ข้ อ 314 วรรคสี่ พนั ก งานส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่
คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ตามข้อ 324 หรือลาพักผ่อนซึ่งได้หยุด
ราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัว
มาปฏิบัติราชการมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้
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พนักงานส่วนตาบลที่ถูกเรียกกลับเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลา
เป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ
พนักงานส่วนตาบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า
การลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานัน้
ข้อ 315 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้าย
ประกาศนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือ
วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลที่มกี ารปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่น
ตามเห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
ข้อ 316
การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือ
รีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่ง
ใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจนาระบบอิ เลคทรอนิกส์มาประยุกต์ในการเสนอใบลา
อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา สาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช่ลากิจ ส่วนตัว
เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รตามข้ อ 345 ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ระบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ระบบที่ มี ค วาม
ปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานราชการได้
ข้อ 317 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
การอนุญ าตของนายกองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบด้วย
ข้อ 318 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้ นกับพนักงาน
ส่วนตาบลผูน้ ั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเอง โดย
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง
ตามปกติ ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้ นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มา
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ปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทันทีในวันแรกที่
สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นมาปฏิบัติ
ราชการไม่ไ ด้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้ก ารหยุดราชการของพนักงาน
ส่ ว นต าบลผู้ นั้ น ไม่ นั บ เป็ น วั น ลาตามจ านวนวั น ที่ ไ ม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการได้ อั น เนื่ อ งมาจาก
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยัง
ไม่ส มควรถือเป็นพฤติก ารณ์พิเ ศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนัก งานส่วนตาบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติ
ราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ความในข้อ ๓๑๙ และข้อ 321 วรรคห้า มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ กันยายน พ.ศ.255๕ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ ๓๑๙ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ 320 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะ
เสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผูข้ อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผูอ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว

121

การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับ ใบอนุญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ เวชกรรมแนบไปกั บ ใบลาด้ วย ในกรณี จาเป็น หรือ เห็น สมควร
ผูม้ ีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มอี านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้า
ผูม้ ีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มใี บรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไป
รับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ 321 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมี
สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดก็ได้แต่เมื่ อรวมวันลา
แล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่
ไม่ได้คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต
อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตัง้ แต่วันเริ่มวันลา
คลอดบุตร
พนักงานส่วนตาบลที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มอี านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา ภายใน
90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มสี ิทธิ์ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วัน
ทาการ
ผูม้ ีอานาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ข้อ 322 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาเป็นไว้แล้ว
หยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชีแ้ จงเหตุผลให้ผมู้ ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ
จัด ส่ง ใบลาพร้อ มทั้งเหตุผ ลความจาเป็น ต่ อผู้บั งคับ บั ญ ชาตามล าดับ จนถึง ผู้มีอานาจอนุญ าตทัน ที
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
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ข้อ 323

พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน

45 วันทาการ
ข้อ 324 พนักงานส่วนตาบลที่ลาคลอดบุตร ตามข้อ 321 แล้ว หากประสงค์จะ
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตร ให้มสี ิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดย
ไม่มสี ิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ 325 ผู้ที่ไ ด้รับอนุญ าตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่ก รณีก ารลากิจส่วนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร ตามข้อ 324 ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น
ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูม้ ีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ 326 พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ
เว้นแต่พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ
ยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผูซ้ ึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซ้ ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ผู้ซึ่ งลาออกจากราชการเพื่ อด ารงตาแหน่ งทางการเมื องหรือ เพื่ อ สมั ครรั บ
เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(4) ผู้ซึ่งถู กสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการแล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 327 ถ้าในปีใดพนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อน
ประจาปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่มไิ ด้ลาในปีนนั้ รวมเข้ากับปีตอ่ ๆ ไปได้ แต่วันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจาปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
ข้อ 328 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 329 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 330 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามี
ราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูม้ ีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
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ข้อ 331 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานส่วนตาบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เ สนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บั งคับ บัญ ชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพเิ ศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชแี้ จงเหตุผล
ความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผูม้ ีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 332 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ 331 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอถอนวั นลา ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญ าต พิจารณาหรืออนุญ าตให้ถ อนวันลา
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 333 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานตัว
ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนตาบลที่ได้รั บ
หมายเรียกเข้ารับการเตรีย มพลให้รายงานตัวต่อผู้บังคับ บัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เ วลารับ
หมายเรี ย กเป็ น ต้ น ไป และให้ ไ ปเข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก หรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลตามวั น เวลาใน
หมายเรี ย กนั้นโดยไม่ต้อ งรอรับ ค าสั่ งอนุ ญ าต และให้ผู้บั งคับ บัญ ชาเสนอไปตามลาดับ จนถึง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 334 เมื่อพนักงานส่วนตาบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
เว้นแต่กรณีที่มเี หตุจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 335 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
สาหรับ การลาไปศึกษา ฝึก อบรม ดูงานหรือ ปฏิบัติก ารวิจัยในประเทศให้เ สนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
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ข้อ 336
พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 337 การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและ
เป็นวาระที่ตอ้ งส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนัน้
(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ
(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ข้อ 338
พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นพนัก งานส่วนตาบลและปฏิบัติราชการประจาตลอดมาเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การ
สหประชาชาติกาหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี
สาหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลังจาก
ที่เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดท้าย
(2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกินห้า
สิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
(3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความ
จาเป็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 339
ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคั บ บัญ ชาไปตามลาดับ จนถึง นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเพื่ อ
พิจารณาอนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปทาการ
ใด ๆ อั น จะนั บ เวลาระหว่ า งนั้ น เหมื อ นเต็ ม เวลาราชการ มี ก าหนดเวลาไม่ เ กิ น สี่ ปี ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไม่ได้
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รับเงินเดือน เว้นแต่อัตราเงินเดือ นที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที่ผนู้ ั้นได้รับอยู่ในขณะนั้นให้มีสทิ ธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับ
อยู่ในขณะนัน้
ข้อ 340
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ทาง
ราชการจะได้รับ ต่อผู้บังคับ บัญ ชาตามลาดับจนถึง นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปทาการใด ๆ อันจะนับ
เวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้พนักงานส่วน
ตาบลไปทาการนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลผูใ้ ดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นนั้ ออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย
ข้อ 341 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปปฏิบัติงาน
ตามข้อ 339 หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ 340 แล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานและส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
ทราบ
ข้อ 342 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาสัญญาผูกมัดพนักงานส่วนตาบลที่ไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่ง
เท่าของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่
กลั บ มารั บ ราชการหรื อกลั บ มารั บ ราชการไม่ค รบก าหนดตามสั ญ ญา ให้ช ดใช้เ งิ นเบี้ย ปรั บ แก่ท าง
ราชการ ดังนี้
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่
ได้รับคูณด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลง
ตามส่วน
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท้ายประกาศนี้ เมื่อจัดทา
แล้วให้สง่ ให้สานักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จานวน 1 ชุด
ข้อ 343 พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบวัน นับแต่วันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และให้
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รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 344 พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกินสองปี และในกรณีจาเป็ นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกิน
สี่ปีให้ลาออกจากราชการ
การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจอนุญาตจะ
อนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เ กิน
ระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 344 และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ ปฏิบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ 345 พนักงานส่วนตาบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ
344 ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่ง
แล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจาในประเทศไทยต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกใน
ช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสทิ ธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 344 ได้ใหม่
ข้อ ๓๔6 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการหากพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณีมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได้ หากพนักงานส่วนตาบลผูน้ ั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
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หลั กสู ตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศล อันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด
พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๔๒ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกั บ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุด
ราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ข้ อ 3๔7 กรณี มี เหตุ พิ เศษ สมควรยกเว้ นการปฏิ บั ติ ตามที่ ก าหนดในส่ วนนี้ ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ส่วนที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 348 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของพนักงานส่วน
ตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 349
เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนตาบลให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนัน้
ข้อ 350 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานส่วนตาบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 351 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทน
ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 352 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ย วกับการเปลี่ย นแปลง
ลักษณะ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การ
ทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล และการปฏิบัติการอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
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ข้อ 353 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงาน
ส่วนตาบล หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตาบล และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
(2) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(3)
การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
(4) การสั่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบล การสั่งผู้ประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ
(5) การสั่งให้ออกจากราชการ
(6)
การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่
การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตัง้ การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ อ อกค าสั่ ง หรื อ ประกาศดั ง กล่ า ว รายงานไปยั ง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยส่งสาเนาคาสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ
3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งหรือประกาศ และสาหรับกรณีการบรรจุและ
แต่งตั้งตาม (1) ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 355 ของผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตัง้ ที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 354 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งบริหาร ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้
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ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น
อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน ห้าวันทาการนับแต่วันที่ประกาศ
ข้อ 355
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วน
ตาบลทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตาบล 1 ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) เก็บไว้แห่งละ 1 ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ
และการจัดทาแฟ้มประวัติพนักงานส่วน
ตาบล ให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 356 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติก ารวิจัย ในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับ อนุญ าตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่า ง
ประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตาบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่อนุญาตหรือ
ได้รับแจ้งรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่
วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ 357 ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศ
จัดตัง้ ขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะ
ผู้ชานาญงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และรับ
เงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือหมวดเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลด้วย
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนีร้ ะยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
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ปีงบประมาณ และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญใน
งานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
ใบรับรองความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติ
งานมาแล้ว
“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยอาจ
กาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวัน
ทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและราย
ชั่วโมง เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
รายเดือน เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จา่ ยในกรณี
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนสังกัด
“ฝึกอบรม” หมายความว่า
การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์
ด้วยการเรียน การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา
และการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ
ฝึกอบรมนัน้ ด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ 358 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเบือ้ งต้น ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
ความในข้อ ๓๕๘ (๒) มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๒ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.)
กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ความในข้อ ๓๕๙ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด.ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.255๒ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้

ข้อ 359 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล มีอานาจพิจารณายกเว้นการจ้าง
ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานสาหรับลูกจ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 (10) เป็นรายบุคคลได้
เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (7)
(9) (10) หรือ(14) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้
เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11) หรือ (12) ถ้าผู้
นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ
358 (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นาขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
ข้อ 360 การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งของลู กจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
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ข้อ 361 ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนด
ตาแหน่งนอกเหนือจากตาแหน่ง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด ตามข้อ 360
หากตาแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้อ 360
ข้อ 362 ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนในสายผูป้ ฏิบัติงานให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล หรือ
ข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจาเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้าหรือเหมือนกับชื่อ
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 363 ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังตาแหน่งนั้น
ข้อ 364
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กาหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาทีจ่ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มภี ารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ระยะเวลา
การจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ
ข้อ 365 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้น
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
ข้อ 366 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอานาจ
กาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ตอ้ งจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 367 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบลแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยให้จัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
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ข้อ 368 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
ตาแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาข้อกาหนดในประกาศกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล และประกาศกาหนดการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 369 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี
ความจาเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และ
ควรจ้างลูกจ้างประจาให้น้อยที่สุด โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อ 370 ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตก
ลงกับสานักงบประมาณ
ข้อ 371
การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการโดยวิธีการ
คัดเลือก โดยให้แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 372 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างลูกจ้าง ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุด
ของตาแหน่ง
ข้อ 373 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าและขั้นสูงของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
ข้อ 374 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขัน้ เงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล

ให้เป็นไป

ข้อ 375 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน กรณีลูกจ้างประจาได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้
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ข้อ 376 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(1) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างประจาให้
ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างประจานั้น
(2) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนัน้
(3) ลูกจ้างลักษณะผูช้ านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าและขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่ วนตาบล ตามลาดับและอัตราที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
ข้อ 377 การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง
ตามวุฒิและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้ างตาม
อัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ 378 การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
ที่ของผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ตามข้อ 371
ข้อ 379 การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 376 (3)
ข้อ 380 การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ 381 การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกับหน่วย
ราชการอื่นอาจกระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ทั้งนี้
ในการแต่งตั้งหรือให้พ้นจากตาแหน่งแล้ วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม
และให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้อ 382 ลูกจ้างประจาผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ
หากองค์การบริหารส่วนตาบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่ ง จ้ างและแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง และรับ ค่ าจ้ า งตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ ก าหนดไว้ สาหรั บ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม

136

ข้อ 383 ลูกจ้างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจา
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 384 การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ 360
ส่วนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 385 ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าผูน้ ั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ 386 วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ 4
การออกจากราชการ
ข้อ 387 ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 390 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(5) ครบกาหนดการจ้าง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 388 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
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ข้อ 389 ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นนั้ ออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 390 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 358
(2) ลู ก จ้ า งผู้ ใ ดเจ็ บ ป่ ว ยไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ ข องตนได้ โ ดยสม่ าเสมอ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา
ได้ลว่ งพ้นไปเกินหกสิบวัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(3) ลู ก จ้ า งผู้ ใ ดหย่ อ นความสามารถด้ ว ยเหตุ ใ ดในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย
เหตุอันใด และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วน
ตาบล แล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย
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ส่วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ 391
ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 390
ตามประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล โดย
อนุโลม
ส่วนที่ 6
การลา
ข้อ 392 การลาป่วยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(1) การลาป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสทิ ธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลา
การจ้างไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิ
ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มี
ระยะเวลา
การจ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ
(2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก) แล้วยัง
ไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้
ก็ให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล เท่าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติ ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าวใน (ก) ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออก
จากราชการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจาผู้นั้นพิจารณา เห็นว่า
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ลูกจ้างประจาผูน้ ั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่นื ใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติ
หน้าที่ตอ่ ไป ให้ย้ายลูกจ้างประจาผูน้ ั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจาก
ราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ค)
ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข) แล้ว
ยังไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางาน
ได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและราย
ชั่วโมงไม่มีสทิ ธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้
หายได้ ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือใน
วันที่ลาเว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับ
ใบลาด้วย เว้นแต่ผมู้ ีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 393 ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสทิ ธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ
แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็น
ลูกจ้างประจาให้ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาผูใ้ ดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะ
เสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ไ ด้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ 394 การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ 395 ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจา
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก
ให้มสี ิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่
เกิน สามสิบวันทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สบิ ห้าวันทาการด้วย
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ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปี
หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สบิ ห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่
เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ 396 ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรก
ที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมง
ไม่มสี ิทธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 397 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ
การฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลา
แสดงจานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่
จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจามีสทิ ธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้า
รับ การฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการ
ดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวัน
เข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
(3) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่
กรณีให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มสี ิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
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อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 398 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่ง
วัน ตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้อ 399 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 392 ข้อ 393 ข้อ 394 และข้อ 395 ให้
เป็นไป ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ส่วนที่ 7
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ 400 ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริง
ที่ตอ้ งใช้ความรูค้ วามชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนัน้ และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 401 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือ
ค่าอาหารทาการนอกเวลาให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ 402 การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จา่ ยค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จา่ ยในวันสิน้
เดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มี
ความจาเป็นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้
กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่
รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
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(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง
มากกว่าเดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัตจิ ากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของ
เดือน หน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัตจิ ากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กาหนด
โดยจะต้องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป
ให้จา่ ยค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 403 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่
หักค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จา่ ยค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้อ 404 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้างลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทางาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติ งานในท้องถิ่นอื่นตาม
ข้อ 400 ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไม่มีสทิ ธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
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(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุด
พิเศษให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 402 และ
ข้อ 403
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้นให้
จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 402 (2) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงาน
ที่ตงั้ ปกติ เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จา่ ยค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่า
ของอัตราค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและราย
ชัว่ โมง ให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นนั้ มาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 407
ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้
วินจิ ฉัยตามข้อ 411 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้ จนถึง
วันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มสี ิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็นจานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้างนัน้
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มกี ารจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 408 ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนัน้
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ
ปฏิบัติงานและไม่มกี ารจ่ายเงินช่วยพิเศษ

ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา

ข้อ 409 ค่าจ้างที่จา่ ยตามข้อ 406 ถึงข้อ 408 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย
และให้จา่ ยแก่ผู้มสี ิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 406 หรือข้อ 407 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
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ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จา่ ยแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ
ตายของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผูต้ าย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิท ธิรับ เงินช่วย
พิเศษแต่ในลาดับเดียว ผูท้ ี่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มสี ิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้
นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ตอ้ งจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึง
แก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหักค่าใช้จ่าย
จากเงินช่วยพิเศษที่ตอ้ งจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มสี ิทธิได้รับ
ข้อ 410 องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไป
ฝึกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศ
โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้อนุมัติ ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 411 ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน
จนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่ง
พักราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้
ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดและ
ไม่มมี ลทินหรือมัวหมอง ให้จา่ ยค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
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(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผูถ้ ูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและ
ถูกลงโทษถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(5) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัย
ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มสี ิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง
พักราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่ าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน
เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้อ 412 ให้นาความในข้อ 411 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา
ระหว่างอุทธรณ์หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคาสั่งให้ออกจากราชการหรือระหว่าง
ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดย
อนุโลม
ข้อ 413 การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป
ตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบ
คาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบ
คาสั่งและลูกจ้างผู้นนั้ ยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จา่ ยได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จา่ ยได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรี
กาหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
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กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดย
ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 414 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ 415 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาทะเบีย นลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลู กจ้างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจาให้ลูกจ้างผู้นนั้ นาไปมอบแก่สว่ นราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นเอกสารลับ ของทาง
ราชการไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ตรวจสอบรายการให้ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 416 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้
เอายี่สิบหกวันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็น
เกณฑ์พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ 417 ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 418 ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่วนตาบล และดารงตาแหน่งในสายงานนั้น
ตามประกาศนีต้ ่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้อ 419 ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ดารงตาแหน่งนั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลา
การจ้าง เช่นเดิม
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ข้อ 420 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2539 ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ 421 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มไิ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) เฉลิมพล ประทีปะวณิช
(นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช)
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง

